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  ٢ صفحه  ٥٢ شماره     

                                            

ساله می شود. طنین ناقوسی که در حرکت اعتراضی زنان کارگر در کارخانجات نساجی نیویورک  ١٤١ھشتم مارس، روز جھانی زن 

 تمامی حوزه ھای حیات اجتماعی را درنورديده است.برای کسب دستمزد برابر با مردان و بھبود شرايط و محیط کار به صدا در آمد، اکنون 

ه طی نزديک به يک قرن و نیم تالش و مبارزه پیگیرانه و مبتکرانه، اکنون زنان نه تنھا در کارخانه و محل کار، بلکه در کسب حقوق و جايگا 

صاص داده اند. قوانین مدنی از جمله قانون کار در برابر در مراکز تصمیم گیری و گردانندگی جامعه حضور انکارناپذير و اثرگذار را بخود اخت

بسیاری از جوامع ھر روزه به چالش کشیده می شوند تا ھرچه بیشتر تضمین کننده اين حضور فعال باشند. زنان در مسیر مبارزات خود 

و ثابت دارند و ان اينکه  در کشورھای مختلف اگر چه با چالش ھای ھمگون روبرو نیستند، اما در ذات رفتاری خود يک عنصر مشترک

منتظر نشده اند تا آزادی به آنان داده شود، بلکه خود به میدان آمده و جايگاه شايسته خود را تسخیر کرده اند. اگر زمانی در بخشی از 

اين امر  درصدی زنان در مجامعی ھمچون مجالس مقننه، با ايچاد تبعیض مثبت تامین می شد، امروز ٥٠کشورھای دمکراتیک، مشارکت 

با رای ھدفمند شھروندان ناظر برشايستگی و توانمندی زنان به وقوع می پیوندد. توانايی ھای ويژه زنان در امر مديريت، تولید و خدمات، 

به ضمانتی برای توسعه و رشد ھماھنگ جامعه تبديل شده و بر سرمايه عملی و معنوی جامعه افزوده است. برای سنجش پیشرفت 

رخورداری آن از آزادی، اکنون حضور و مشارکت زنان، يکی از شاخص ھای اصلی بشمار می رود و تنھا برابری در دستمزد ھر جامعه و ب

  کفايت نمی کند.

 ٨اين امر نتیجه مبارزات خستگی ناپذير زنان در گوشه و کنار جھان از جمله زنان کشورمان است. زنان ايرانی از دير باز با طنین ناقوس  

ه شده اند و امروزه علیرغم تمامی موانع قانونی و فرھنگی بر ای حضور و مشارکت در فعالیت ھای اجتماعی و کسب حقوق مارس ھمرا

و جايگاه برابر با مردان، پافشاری و مبارزه می کنند. زنان در تمامی حرکت ھای تغییر و تحول طلبانه مشارکت فعال دارند. تناقض بزرگی 

قوانین تبعیض آمیز و ضدزن در جمھوری اسالمی با خودآگاھی زنان و جايگاه حقیقی شان در جامعه وجود  میان جايگاه سیاسی زنان و

دارد. از اين نظر کشور ما عقب تر از افغانستان است. با اين وجود ھر کجا اعتراضی به نقض حقوق صورت بگیرد، زنان در مقابله آن قد 

ابرابر در بازار کار و چه در دفاع از زندانیان سیاسی، چه در نفی تبعیض در چھارچوب علم می کنند، چه در به چالش کشیدن قوانین ن

خانواده و چه در عرصه ھنر و فرھنگ حضور نقش آفرين زنان را می توان بوضوح ديد. اين حضور در بعد کالن يعنی مشارکت در حکومت 

از حق شھروندی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن، به دستاوردھای نیز تبلور روز افزون دارد. حضور زنان در عرصه انتخابات و دفاع 

  چشمگیری رسیده است.

کمپین " تغییر چھره مردانه مجلس" که در کارزار پیش انتخاباتی مجلس شورا حدود ھشت ماه قبل از برگزاری انتخابات آغاز به کار کرد،  

کرسی  ٥٠حرکت يک ھدف اصلی را دنبال می کرد و آن دسترسی به نمونه اخیر از تالش ھای مدام زنان در اين خصوص است. اين 

مجلس شورای اسالمی برای زنان برابری طلب بود که ھمراه با طرح مطالبات مشخص به افکار عمومی معرفی شد و از زنان دعوت کرد 

دھم مجلس کاندیدا شدند که رشد  زن برای انتخابات دوره ١٤٣٠که کانديدای نمايندگی مجلس شوند. بر اساس آمار منتشره بیش از 

سه برابر نسبت به دوره ھای قبل داشت. اين کمپین نه تنھا بر حضور صوری زنان بلکه با طرح مطالبات و مخاطب قرار دادن تمامی 

ار گرفت و قبل فرھنگ حاکم و ناظر بر روند انتخاباتی را به چالش کشید. کمپین از ھمین زاويه مورد غضب تاريک انديشان قر   کانديداھا،

  از برگزاری انتخابات مجلس با تھديد و ارعاب از جانب نیروھای اطالعاتی و امنیتی تعطیل شد.

زنان کشورمان در صف مقدم مبارزه با استبداد برای کسب آزادی ھای اجتماعی و برابر حقوقی ايستاده اند. اين حضور برای نیروھای 

اريک انديشان در اليه ھای مختلف حکومت جمھوری اسالمی چالش برانگیز و غیر قابل تحول طلب امید و الھام بخش است و برای ت

تحمل. از ھمین رو به ھروسیله ای در مقابل آن مانع ايجاد می کنند و اما باز ھم حرکت ھای مبتکرانه زنان در بزنگاه ھای حساس با 

می کند که ما ھستیم و تا دستیابی به تمامی حقوقمان و نیمی از استفاده از امکانات موجود، خود نشان می دھد و به ھمگان يادآوری 

  قدرت، کارزارھايمان را براه خواھیم انداخت.

، سازمان فدايیان خلق ايران (اکثريت) در اين رزم آينده ساز در کنار تمام آن ھائی که برای رفع تبعیض جنسیتی در ھمه ابعاد، برای آزادی 

  ش می کنند، قرار دارد و در حمايت از مطالبات جنبش زنان آماده ھرنوع ھمکاری است.دمکراسی و عدالت اجتماعی تال

  با امید به پیروزی در اين راه و گرامیداشت روز جھانی زن، ھشتم مارس را به تمامی زنان و مردان ايران تبريک می گويیم. 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٦مارس  ٦( ١٣٩٤ اسفندماه ١٦

  
 !مشارکت فعاالنه زنان در زندگی اجتماعی، نیاز ھمگانی است
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 زنان و انتخابات مجلس شورای اسالمی 

 توران ھمتی

  یادداشت سیاسی کارآنالین
بیش از صد سال است که زنان پیشرو 

شادوش مردان در مبارزه علیه میھنمان دو
استبداد و برای تامین آزادی و دمکراسی، 
در صحنه سیاسی کشور حضور دارند. 
بدون حضور این "نیم دیگر"، روندھا در 
کشورمان به گونه ای دیگر پیش می رفت. 
با اين وجود نصیب زنان در اين روند اندک 

 بوده است.

ب اين امر را به طور بارز می توان در انقال
بھمن و در طول حیات جمھوری اسالمی 
مشاھده کرد. زنان در روند انقالب بھمن و 
تظاھرات ھا ی خیابانی حضور گسترده 
داشتند. اما بعد از انقالب نه تنھا حق 
برابری زن و مرد تامین نشد، بلکه بیشتر 
آنچه را زنان پیش از انقالب به دست آورده 

نان بودند، حکومت برآمده از انقالب از آ
گرفت و زنان را ھرچه بیشتر بی حقوق 

  کرد.
  

 

 

 

اما زنان کشور ما به تحمیالت جمھوری 
اسالمی تن ندادند و ب رغم شرایط 
دشوار پیگیرانه برای حفظ و افزودن بر 
دست آوردھا و حقوق خود رزمیدند و 
توانستند در اين و يا آن عرصه، رژيم را 
عقب نشاندد. زنان در سه دھه گذشته 

رزه خود را روی حقوق شھروندی و مبا
برابر حقوقی متمرکز کردند و از فضاھای 
موجود بھره گرفتند. فضای انتخاباتی از 

  جمله آن ھا بوده است.
زنان در انتخابات اخیر فعاالنه وارد کارزار 
انتخابات شدند و "کمپین تغییر چھره 
مردانه مجلس" را راه انداختند. فعالین 

مانده به انتخابات، جنبش زنان چند ماه 
نشست مطبوعاتی برگزار کردند و در آن  
بر ضروزت افزایش سھم زنان در مجلس 

درصد تاکید و برای تامین آن تالش  ٣٠ب
نمودند. سازمان دھندگان کمپین فعالیت 
خود را با سه شعار "من کاندیدا 

"پنجاه کرسی برای زنان   می شوم"،
برابری طلب" و "کارت قرمز برای 

  آغاز نمودند.   دیداھای زن ستیز"کان

 

آن ھا از زنان خواستند که در طیف 
نامزد نمایندگی مجلس  گسترده ای خود را 

کنند و برای کسب تعداد ھرچ بیشتر 
کرسی ھای نمایندگی مجلس تالش 

 ١٤٠٠نمایند. در پی این فراخوان، بیش از 
زن برای انتخابات دوره دھم مجلس ثبت نام 

ای نگھبان زن ستیز، نمودند. اما شور
کانديداھای زن را به طور گسترده رد 
صالحیت کرد. تعدادی از زنان تائید صالحیت 
شده، در لیست ھای انتخاباتی از جمله در 
لیست "امید" قرار گرفته و انتخاب شدند. 
اما معلوم نیست آن ھا در مجلس آتی از 
حقوق زنان دفاع خواھند کرد و يا ھمچون 

وره نھم مجلس به لوايح ضد نمایندگان زن د
  حقوق زنان رای خواھند داد.

زن به چشم  ٨در لیست "امید" نام 
می خورد که خیلی از آن ھا حتی برای 
فعالین حقوق زنان نیز ناشناخته ھستند. به 
گفته خانم زھرا ربانی املشی: " به صرف 
اینکه خانم ھستند نه تایید می کنم نه رد 

ت که باید مسئله این اس...  می کنم.
نمایندگانی باشند که به مساوات حقوق زن 
و مرد قائل و معتقد باشند. ما باید زن و مرد 
کارآمد وارد مجلس کنیم. اگر تصمیم بگیریم 

نماینده زن بفرستیم مجلس، ولی ضد  ٥٠
زن باشند مثل بعضی نماینده ھای فعلی، 
که باید گفت صد رحمت به آقایان، چنین 

ما نیست (مصاحبه با نمایندگانی مد نظر 
  راديو زمانه).

  

  

  

 

خانم ناھید توسلی يکی از فعالین کمپین در 
ھمین مصاحبه می گويد کمپین از 

کسی حمایت نخواھد کرد و توضیح  ھیچ
نفره  ٣٠ از لیست«دھد:  می

نفر زن ھستند یعنی  ٨  طلبان، اصالح
درصد و این از جھت آماری خوب  ٣٠حدود

ھا  ، بقیه این زناست اما ما جز یکی دو نفر

ھای شناخته  شناسیم. آدم را اصالً نمی
شده و اکتیو در حوزه حقوق زنان نیستند و 
من امیدی ندارم که بتوانیم این دوره ھم 

  در مجلس صدایی داشته باشیم."
انتخابات مجلس با تمام فراز و نشیب ھا و 
بیم ھا و امیدھای خود به پایان رسید بدون 

لیست ھای انتخاباتی  آن که ارائه دھندگان
برنامه خود برای حضور در این انتخابات را 
مطرح کرده  باشند. اصالح طلبان ھم با 
حداقل ھا پا به عرصه انتخابات گذاشتند و 
برنامه انتخاباتی ارائه ندادند تا مشخص 
شود که آيا در مجلس آتی برای تامین 
حقوق زنان تالش خواھند کرد و يا از کنار 

گذشت. با اين وجود، امید آن خواھند 
است که زنان راه يافته به مجلس از حقوق 
زنان دفاع کنند و دین خود را نسبت به 

 رای دھندگان ادا نمايند.

 

 

 

 

 

  

   

 

زنان کشور ما تنھا با تبعیض جنسیتی 
مواجه نیستند، مشکالت آن ھا بیشمار 
است. در سال ھای گذشته ما شاھد 

ار، فقیرتر شدن زنان سرپرست خانو
افزایش زنان بی خانمان و کارتن خواب، 
پائین آمدن سن تن فروشی در بین دختران 
جوان و گسترش تبعیض علی زنان در 
محیط ھای کار و ... بوده ایم. الزم است 
نمايندگان زن با مشکالت عديده ای که 
زنان کشورمان با آن ھا روبرو ھستند، 
تماس پیدا کنند و برای غلبه بر آن ھا 

  شند.بکو

   

 

  ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه
 

زم است نمايندگان زن با ال
مشکالت عديده ای که زنان 
کشورمان با آن ھا روبرو 
ھستند، تماس پیدا کنند و 

 برای غلبه بر آن ھا بکوشند

انتخابات مجلس با تمام فراز و 
نشیب ھا و بیم ھا و امیدھای 
خود به پایان رسید بدون آن که 
ارائه دھندگان لیست ھای 
انتخاباتی برنامه خود برای 
حضور در این انتخابات را مطرح 

 کرده  باشند

زنان در انتخابات اخیر فعاالنه 
وارد کارزار انتخابات شدند و 
"کمپین تغییر چھره مردانه 
مجلس" را راه انداختند. 
فعالین جنبش زنان چند ماه 
مانده به انتخابات، نشست 
مطبوعاتی برگزار کردند و در 

بر ضروزت افزایش سھم  آن 
درصد  ٣٠زنان در مجلس ب

تاکید و برای تامین آن تالش 
 نمودند



 

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٥٢  شماره    

 در حاکمیت» نیروی ماند«و شکست » نیروی تغییر«پیروزی 

  سیامک سلطانی

  یادداشت سیاسی کارآنالین

نتخابات دو مجلس خبرگان و شورای 
اسالمی بدون شگفتی، تقلب، 
اعتراضات و ھر آنچه که در اغلب 
انتخابات ھای دوران حاکمیت جمھوری 
اسالمی شاھدش بودیم، برگزار گردید. 

دون شگفتی در میان حاکمیت، بدون ب
شگفتی در میان مردم، و بدون شگفتی 
در میان نیروھای اپوزیسیون. از آنجائیکه 

بدینسو،  ٨٨بويژه از دوران انتخابات سال 
در جمھوری اسالمی » شگفتی«عامل 

ھمواره با واکنش خشن شگفتی زدگان، 
از جمله تقلب و سرکوب و بگیر و ببندھا 

سوی دیگر، مقاومت از یکسو، و از 
شگفتی آفرینان، یعنی مردم ھمراه بود، 
که متعاقب آن نیز نیروھای اپوزیسیون 
حکومت را به واکنش وا می داشت، 
اینبار اما ھدف و تالش مردم، نه 
شگفتی آفرینی، بلکه حرکتی متین و 
حساب شده بود در جھت حذف تمامی 

دوره احیر مجلس  ٢آنانی که بويژه در 
کنار آن نیز، در تمامی دوران شورا و در 

ھای شاخص   مجلس خبرگان، به چھره
ضدیت با ھر آنچه که انسانی است، 

 شھرت یافته بودند.

  انتخابات و حکومت
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 
ریاست جمھوری، روشن بود که نیروی 
طرفدار تغییر در درون و پیرامون حاکمیت، 

عه به وقوع با آگاھی از نیاز زمان و جام
تغییر، در سمتی متفاوت از تیم احمدی 
نژاد و ھمفکران و حامیانش حرکت 

بار بر خالف احمدی  خواھد کرد. این
پسند در  نژادی ھا ھدف نه اقدامات عامه

داخل و دشمن تراش در خارج، بلکه 
پایان دادن به تشنج در خارج و جلب 
رضایت طبقات میانی و میانه به باال در 

که نتیجه این تالش به ثمر  داخل بود،
انداز  رسیدن برجام و باز شدن چشم

امیدوارکننده رونق مبادالت و معامالت 
تجاری با ھمه جھان خارج و به دنبال آن 
تغییر در وضعیت اقتصاد ورشکسته و 
نجات آن از تداوم اضمحالل بود. نکته 
مھم در نگاه نیروی تغییر در حاکمیت، به 

ب برتری در تداوم حرکت با ھدف کس
  قوه مقننه بود؛ 

تجربه کوتاه "مجلس پس از برجام" و نیز 
موارد متعدد مقاومت از جانب نمایندگان 
نیروی ماند در حاکمیت در قبال برجام و 

 مسائل متعاقب آن، حکایت از وجود اراده
ای می کرد که برای کنار زدن نیروی ماند، 
جزم شده بود. این نیرو با توجه به تجربه 

صدر و نیز  ان ریاست جمھوری بنیدور
می فھمید که برای  ٨٨تجربه انتخابات 

تضمین موفقیت آمیز و آرام و بدون تشنج 
الزم است که اکثریت باالی » تغییر«

ھای مجلس را بدست آورد. لذا  کرسی 
با برنامه ریزی دقیق و با آگاھی از قدرت 

ھا، ضمن  نیروی ماند در عرصه رد صالحیت
ھای درجه اول و  از نیروعدم استفاده 

ھای شاخص اصالحات، با استفاده  چھره
از ھمه امکانات موجود از جمله امکانات 
ارتباطی مدرن در میان جامعه، به بسیج 
نیرو در میان مردم و در فاصله میان اعالم 

ھا و مھلت قانونی تبلیغ، پرداخت  صالحیت
و توانست آرای مردم را به مثابه توجیه 

روعیت کنار زدن نیروی ماند، قانونی و مش
» نیروی ماند«بدست آورد. در این فاصله 

ھای  با توھمی که در حفظ کرسی
مجلس با استفاده از ھمه ترفندھای 

ھا و  مرسومش، از جمله حذف صالحیت
... داشت، بنا به طبیعت متشخص ھمه 
نیروھای ماند، از تحلیل اوضاع عاجز ماند 

شده و بر اساس آخرین نتایج اعالم 
حداقل در تھران، فھرست "امید" ھمه 
کرسی ھای سھمیه تھران را بدست 

  آورد.

  انتخابات و مردم
ھنوز اخبار کاملی از وضعیت کمی و 

ھای  کیفی شرکت مردم در سراسر حوزه
ای نشده است  انتخاباتی در ایران، رسانه

تا امکان بررسی آن فراھم گردد. اما با 
پایتخت و  توجه به اھمیت تھران به عنوان

نیز اھمیت کسب کرسی ھای سھمیه 
بندی مجلس،  تھران در تعیین استخوان

آنچه که روشن است، برخورد فعال و 
مسئوالنه مردم در سھمگیری شان در 

نیروی ذکر شده در سطور باال  ٢نزاع میان 
اند  است. نتایج اعالم شده آرا نشانگر آن

که مردم نیز با درک حساسیت اوضاع و 
  تجربه تلخ از دوران بنی صدر ٢ن با داشت

، با درک این واقعیت که  ٨٨و نیز انتخابات 
تنھا امکان موجود برای دفاع از تغییر با 

تجربه، کنار  ٢ای متفاوت از آن  صرف ھزینه
ھم با شرکت در  زدن نیروی ماند، آن

انتخاباتی که قوانین آن را خود نیروی ماند 
ات یکبار وضع کرده بود. نتایج این انتخاب

دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که 
یکی از راه ھای تجلی اراده مردم در 

مخالفت با ھر آنچه که در جامعه کنونی 
 ناھنجار نامیده می شود، استفاده از

رای است. نکته مھم دیگر در این   صندوق
انتخابات، احساس وجود نیروی مراقب 

ود. "پاکی نتایج آرا" در میان قوه مقننه ب
شاید یکی از دالئل اصلی بروز این احساس 
را بتوان در اعتماد نسبی مردم به نیروی 
خواھان تغییر در سایه برجام و نیز فراھم 
شدن امکان تغییر نگاه غرب به روابطش با 
ایران، و نیز انزجار مردم از توھم "پیروزی 

نیاز از تقلب نیروی ماند که در  حتمی" و بی
ضد رقابتی آنھا در  ھای ترفندھا و روش

شان تبلور پیدا می  پیشبرد کمپین انتخاباتی
   کرد، تبیین کرد. 

  اپوزیسیون و انتخابات
این انتخابات نیز تقریبا مانند تمامی 

ھای قبلی در جمھوری اسالمی،  انتخابات
ھای  ھای بسیاری در میان نیرو بحث

اپوزیسیون جمھوری اسالمی در خارج و نیز 
اران این نیروھا در داخل ھواداران و طرفد
  کشور دامن زد. 

مکث این نوشته نه روی نیروھای اعالم 
کننده تحریم، بلکه روی آن موضعی است 
که حساسیت لحظه را درک کردند و 
اھمیت استفاده مردم از امکان صندوق رای 

آمیز با  مخالفت مسالمت  در جھت اعالم
تمامی ناھنجاری ھای موجود در جامعه و 

ھای تغییر ترکیب  سی روشنیز برر
نمایندگان بويژه در مجلس شورای 
اسالمی، به سود منافع حوزه انتخاباتی 
محل اسکانشان و در ابعادبزرگتر آن،به 
سود منافع ملی کشور را متذکر شدند، اما 
از جایگاه اپوزیسیون جمھوری اسالمی، 
نمی توانستند به خود اجازه دھند که در 

فعال و رای  مجلس، شرکت ٢انتخابات 
دھنده داشته باشند. برای این بخش از 
اپوزیسیون، عدم مشارکت در انتخابات 
مجلس خبرگان که تعیین کننده رھبر، به 

گیرنده با قدرتی باالتر از  مثابه یگانه تصمیم
قدرت مجلس، امری بود بدیھی و غیر قابل 
مشارکت. کما اینکه در لیست رفسنجانی 

شتند که برای نام وجود دا ٢روحانی،  –
اپوزیسیون جمھوری اسالمی ھمواره به 

گیرنده و   ھای شاخص تصمیم عنوان چھره
مجری سرکوب و اعدام مخالفین، شناخته 
می شوند. این انتخاب سیاسی از جانب 

 –تدوین کنندگان لیست رفسنجانی 
روحانی، با ھر استدالل و توجیھی که 

  ...ھمراه باشد، 

   ١٣ ادامه در صفحه

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم
  

 

 



  
  

  ٥  صفحه  ٥٢ شماره    

ان بر اساس برخی اخبار رسیدە نمایندگ
دولت و کارفرمایان ب رغم این ک در 
شورای عالی کار در اکثریت ھستند و بود 
و نبود مشاوران ب اصطالح کارگری در این 
شورا تاثیر چندانی در تعیین حداقل 
دستمزد ندارد، برخالف سال ھای گذشت 
امسال این مشاوران را از جلسات تعیین 
دستمزداخراج کردەاند!اخراج مشاورانی 

وابست ب تشکل ھای وابست ب ک 
قدرت ھستند در واقع حکایت از آن دارد 
ک دولت و کارفرمایان دیگر حتی حاضر ب 
تحمل تشکل ھای وابست مشورتی ھم 

  نیستند. 
از سوی دیگر ھمین خبرھا حکایت از آن 
دارند ک نمایندگان سازمان ھای 
کارفرمایی ک بر خالف کارگران از حق 

ند تا کنون حاضر نشدەاند تشکل برخوردار
تن ب افزایش دستمزد مطابق شرایطی 

قانون کار و تبصرە ھای ذیل  ٤١ک در مادە 
  آن مشخص شدە بدھند. 

نمایندگان سازمان ھای کارفرمایی ک از 
حمایت کامل نمایندگان دولت در شورای 
عالی کار برخوردارند با استناد ب نرخ 

دە رسمی تورم ک توسط دولت اعالم ش
با وجود این ک خودشان خوب می دانند 
ک نرخ تورم اعالم شدە توسط دولت 
واقعی نیست، معھذا حاضر ب پذیرش 
افزایش دستمزد ب مقداری بیش از میزان 
تورم رسمی نیستند. امتناع نمایندگان کار 
فرمایان از افزایش دستمزد بیش از نرخ 
رسمی غیر واقعی تورم در حالی است 

قانون کار عالوە بر  ٤١ادە ک مطابق م
میزان تورم بایستی ھزین سبد خانوار نیز 
در تعیین افزایش دستمزد جزء مبنا ھا 

    .ملحوظ شود

گفت شدە فرامر توفیقی ک بعنوان 
مشاور کارگری از طرف یکی از تشکلھای 
وابست ب حکومت بنام "مجمع عالی 
نمایندگان کارگران"در جلسات شورای 

ور داشت بخاطراصرار بر عالی کار حض
قانون کار از  ٤١اجرای بند دو ذیل مادە 

  جلس اخراج شدە.
  افزون بر آن قرار بودە ک شکاف ژرف میان

ھای واقعی   سطح دستمزدھا با ھزین
زندگی ک طی سال ھای گذشت  در اثر 
تبانی نمایندگان کارفرمایان، دولت و 

نمایندگان تشکل ھای وابست ب قدرت 
ر شدە بتدریج بطور پلکانی پر شود ک عمیقت

  اساسا بکلی حرفی از آن ب میان نیامدە. 
متاسفان ھمانگون ک پیش بینی می شد 

وعدەھای پیشین روحانی  امسال نیز با وجود
و وزیر کار امنیتی اش، ن تنھا ب وعدە 
افزایش دستمزد نیز مانند سایر وعدەھای 

رخ دولت نمی خواھند عمل کنند، بلک ن
واقعی تورم بسی کمتر از آنچ ک ھست 
اعالم شد تا با این ترفند شناخت شدە عدم 
افزایش دستمزد حتی مطابق با نرخ تورم 

  واقعی را توجیح و تئوریزە کنند. 
در واقع نظر ب سوابق پیشین و مجموع 
سیاست ھای ضد کارگری دولت انتظار ھم 
نمی رفت ک دولت و نماینگان سازمان ھای 

رفرمایی متحدش با افزایش واقعی دستمزد کا
 ٤و حقوق کارگران ک در حال حاضر حداقل 

  برابر کمتر از خط فقر است تن در دھند. 

مین جھت ھم بود ک امسال ھمزمان با ھ به
برسی افزایش دستمزد در شورای عالی کار 
ب قصد جلوگیری از عکس العمل اعتراضی 

و  کارگران ب تشکل ھای مستقل کارگری
ای را شروع  فعاالن شان ھجوم بیسابق
کردند تا ھم در پرتو ارعاب و تھدید مانع 
اعتراضات شوند و ھم راحت تر تن ب افزایش 
واقعی دستمزد ک یک خواست عمومی 
است تن ندھند. با این پیش درآمدھا دیگر 
تردیدی نیست ک سیاست دولت در پسا 

ن و برجام تشدید ضدیت با کارگران و مزدبگیرا
داران  حق و حقوق شان و تعامل با سرمای

  رانتی است. 
ابراھیم رزاقی یکی از اقتصادانان سرشناس 
ک مانند خیلی دیگر از اقتصاد دانان مشوق 
سیاست ھای ضد کارگری دولت نیست، و از 
نتایج تصمیمات ظالمان شورای عالی کار و 
دولت در راندن اکثریت مزدبگیران ب زیر خط 

ی مطلع است در بحبوح نشست فقر بخوب
شورای عالی کار و تعرض گستردە ب 
سازمان ھای کارگری ماھیت سیاست دولت 

  را بخوبی تشریح نمودە. 

" ک ب نقل از "ایلنا"  "سایت رادیو فرانس
چکیدە سخنان آقای رزاقی را منتشر کردە از 

... حداقل ھزینۀ قول وی نوشت است:"
روز دو میلیون معیشت ھر خانوار ایرانی ام

تومان در ماه است، ھر چند دولت و 
کارفرمایان ھمانند دو دھۀ گذشته می 

کوشند از ھرگونه تحول مزدی و انطباق 
دستمزد با ھزینه ھای جاری خانوارھای 

  کارگری جلوگیری کنند.

ابراھیم رزاقی تصریح کرده است که  
نارضایتی عمیقی در بدنۀ طبقات فرودست 

است که در عدم جامعه شکل گرفته 
تمکین مقامات به قانون اساسی و نادیده 
گرفتن مطالبات اکثریت خاموش جامعه 

  ریشه دارد.
این اقتصاددان تأکید کرده است که در 
فقدان تشکل ھای قوی کارگری، کارگران 
قدرت چاره زنی را برای افزایش 
دستمزدھای شان از دست داده اند، در 
حالی که کل تالش دولت در نقش 
کارفرمای بزرگ بر تأمین نیروی کار ارزان 
قیمت متمرکز شده تا به این وسیله سود 
بیشتری عاید سرمایه داران، پیمانکاران و 

  رانت خواران سازد.

"آری ماھیت واقعی سیاست اقتصادی 
دولت ک طرفداران رنگارنگ دولت از برخی 
خود (چپ) خواندگان و اصالح طلب ھا 

طی از آن حمایت گرفت تا راست ھای افرا
می کنند و نتایج آن چیزی جزء ھمان ک 
این استاد اقتصاد منتقد در چند جمل نافذ 
گفت نیست. فرشید مومنی، محمد مالجو 
و فریبرز رئیس دانا نیز ھرکدام ب شکل و 
اند،  سبک خاص خودشان ھمین ھا را گفت
اما ظاھرا دولتی ھا و ھواخواھانشان در 

ەاند تا این حرف گوش چپ شان پنب کرد
ھا را ک حرف دل اکثریت مردم است 
نشنوند. باشد ک این نارضایتی عمیق و 
عظیم فعال شود (ک خواھد شد)و چون 
آتشفشان فوران کند و ریش این ستمگری 

  ھا و ستمگران را بسوزاند. 

  ما خست اگر چ شب زما خست تر است"
  تاریکی اگر چ دم ب دم بیشتر است

ن لحظ ھر شب اما دانم ھمان تاریک تری
  "لحظ پیش از سحر است

  ضدیت با کارگران ،تعامل با کار فرمایان

 صادق کار

ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل آزادی  

تامین گردد   
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  ... در باره کتاب
  ٧ادامه از صفحه 

ھا  نوشته شده در رابطه با زندان دھه شصت، جای تاکید ویژه دارد. در این نوشتهیک نکته اما در یک نگاه اجمالی به کتب تاکنون 
ایم از وزن قضاوت تعلقات ایدئولوژیک و تشکیالتی نویسندگان در حاصل کارشان کاسته می شود و بجای آن،  ھرچه که جلوتر آمده

البته طبیعی است که داوری پیرامون مفاد ھر کتاب در این  دوربین تاریخ نگار ھر چه بیشتر بر جنایت زندانبانان تمرکز می یابد. این
رابطه و ھر نویسنده مربوطه، الزم است که بگونه مشخص و منفرد صورت بگیرد؛ اما این ضرورت مشخص ھم مانع از آن نیست تا 

  ھا در حال تبارز است.  گفته شود که یک گرایش عمومی و رو به رشد در سنخ شناسی این دست از نوشته

ایی و فرا ایدئولوژیک. نگاھی که در امتداد خود بدرستی ترحم انسانی به "تواب" را جایگزین نفرت و خشم از  گرایش و نگاه غیر فرقه
ھا می کند. چنین گرایشی، نشانه بلوغ روشنفکری و روشن بینی سیاسی  این قربانیان ماشین آدمکشی و مسخ انسانیت انسان

کراتیک رو به گسترش در جامعه سیاسی ایران. کتاب امیر بھبودی، از این منظرھم برجستگی خود را است و بازتاب نگاھی باز و دم
  و نھادینه کرده است. ھا در خویشتن خویش پرورده  بر متن نقد آن سال دارد و بیانگر سعه صدری که، نویسنده کتاب 

ھا بین این یا آن  ھرکس نشان می دھد و حتی در دیدن تفاوت در این کتاب، انصاف که مقدمه عدالت است جابجا خود را در تصویر از 
ھای اسارت حساسیت  بازجو و پاسدار نگھبان! نگاه نویسنده، نگاھی است انسانی اما در ھمان حال دارای موضع. او در ھمه سال

کشیده شود، اما در برخورد با  لعن و ابراز نفرت به سازمان سیاسی و معتقدات خود   شدیدی دارد که مبادا به مصاحبه برای اعالم
ھای تشکیالتی بکلی می رھاند. نگاه نویسنده کتاب فرا حزبی است و توام با ھمدردی عمیق با  دیگر زندانیان خود را از گیر و گرفتاری

یا اعتقادی او.  ھمه زندانیان متعلق به ھر فکر سیاسی و ابراز احترام به زندانی مقدمتاً متناسب با شخصیت او و نه تعلق تشکیالتی
نویسنده، در طول کتاب یک آن از معیار اصلی محکوم کردن عامل ستم و جنایت دور نشده است. من با خواندن این کتاب فقط آشنایی 
بیشتری با فاجعه آن دوره دھشت نیافتم، بلکه از نوع نگاه نویسنده نیز بھره گرفتم. ھمت بھبودی بخاطر این زحمت جای ستودن دارد 

ندن حاصل زحمت او برای ھر عالقمندی که در پی آگاھی یابی بیشتر از این سیاه ترین بخش تاریخ معاصر ایران باشد، الزم و و خوا
  مفید.

  

، سایت جوان نزدیک ب  تا روز یکشنب
سپاە پاسداران اعالم کرد ک ترکیب 

درصد  ٥٥مجلس آیندە را تا این لحظ 
درصد اصالح طلبان، و  ٢٨،٥اصولگرایان، 

گرا ـ مستقل ھا درصد را اعتدال ١٧
 تشکیل می دھند.

اصالح طلب  ١١١روزنام کیھان از ورود 
اصولگرا سخن گفت، و  ١٥٣در مقابل 

سایت بی بی سی ھم از تقسیم 
  متوازن آرا در میان جناحھا گفت.

بھرحال تا اینجای کار چنین ب نظر می 
رسد ک مجلس آیندە ایران، دوران 

ت نوینی را از لحاظ ترکیب نیروھای شرک
کنندە در تجرب خواھد کرد. دورانی ک 
در آن نسبت ب مجلس پیشین نیروھای 
معتدلتری حضور خواھند داشت و 
قدرقدرتی جناحھای تندرو، از جمل 
جبھ پایداری ب پایان می رسد. چنین 
تحولی را باید مثبت گرفت و آن را ب نفع 
منافع مردم ایران و آیندە کشور ارزیابی 

  کرد.

ن انتخابات در واقع شکست آن نتیج ای
جناحھائی ست ک می خواستند 
مراحل بعدی برجام را از طریق تسلط 
نیروھای تندرو و سپاھی بر مجلس ب 
پیش ببرند و ن از طریق حضور قوی 
نیروھای اعتدال گرا و اصالح طلب، امری 
ک می توانست روند پیشبرد و تثبیت 
پیامدھای برجام را با مشکالت جدی 

رو کند. زیرا ک امر پیشبرد برجام نیاز روب
ب ب فضای گفتمانی و سیاسی دیگر 

  مجزاتر. دارد، الاقل در مراتبی

اما آنگاە ک بحث بر سر آیندە است، باید 
مکثی کرد و این سئوال را در مقابل خود قرار 
داد ک آیا چنین مجلسی قادر ب پیشبرد 
ھای اقتصادی و  امور، از جمل در زمین

  اسی خواھد بود؟سی

در زمین اقتصادی باید گفت ک مجلس آیندە 
در ھماھنگی بیشتری با دولت روحانی 
اقدام خواھد کرد، و اصل پروژە روحانی را ک 
عبور دادن ایران از بحران اقتصادیست کمک 
بیشتری خواھد کرد. بنابراین در زمین 
اقتصادی ما شاھد حرکت ھای جدی و رو ب 

  .جلو خواھیم بود
اما در زمین سیاسی نمی توان ب ھمین 
قاطعیت و جدیت سخن گفت. زیرا ک 
فلسف وجودی جناح اعتدالگرا، ن تقابل و 
برخورد با جناح اقتدارگرا و حاکم ک تندروھا 
در زیر قبای حمایت آنان قرار دارند، بلک 
سازش، تفاھم و گفتگو البت در مسیر ایجاد 

سیاسی ست. و  تحوالت و تغییرات در زمین
با چنین روشی البت نمی توان ب تحوالت 
جدی و ملموس الاقل در کوتاە مدت دست 

  یافت. 

در این مورد شاید بتوان گفت ک آزادی 
آقایان موسوی و کروبی، آن گرھگاە اصلی 
ست ک می تواند نشان دھندە نقط 
عطفی در پیشبرد امور در زمین سیاسی 

اما از طرف دیگر  باشد، اگر بوقوع بپیوندد.
گذاری و تحول ساختاری در  جلب سرمای
اش  اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت، الزم

 ایجاد چنان امنیت داخلیست ک سرمای
جھانی را ب یک روند طوالنی مدت 

گذاری در ایران جذب کند، و این  سرمای
امنیت ھم بر خالف تصور حاکمان نمی تواند 

، زندان، امنیتی بر اساس خفقان، سرکوب
  شکنج و ترور باشد.

گذاریھای چھل تا پنجاە میلیارد  سرمای
دالری ک روحانی از آن سخن می گوید، 
بدون آمادە کاری در زمین امنیت ملی بر 
اساس تحوالت ساختاری در زمین سیاسی 
اش  امکان ناپذیر است. امنیتی ک الزم
ثبات سیاسی بر اساس حداقلی از 

  ی ست.معیارھای معتبر جھان

نھایتا اینک چنانک گفت شد انتظار برخورد 
و تقابل با تندروھا و جناح مقابل از طرف 
اعتدالگرایان نمی رود و آنان نمی خواھند 
تجرب مجلس ششم تکرار شود، اما بدون 
یک برخورد نوعا حذفی ک نمون آن در 
جریان ھمین انتخابات از طریق رای مردم 

ھا ھم امکان ناپذیر اتفاق افتاد، پیشبرد کار
است. چونک بھرحال جناح مخالف اساسا 
دیدگاھھا و مواضع خود را در ھر صورتی 

  حفظ خواھد کرد.

پس بخشی از تحول مورد نظر راە یافتگان 
ب مجلس، بویژە در مورد رفرمھای سیاسی 
از طریق حذف و یا عقب نشاندن 
دیدگاھھای تندروھا و جناح قدرت الاقل در 

ھا می تواند امکان پذیر بخشی از زم ین
ای حتی بعد از انتخابات باز  باشد. خامن
نسبت ب نفوذ دشمن ھشدار داد، و آیا 
ترکیب نوین مجلس ب شیوە جدیتری ب 
جنگ این گفتمان جناح اقتدارگرا خواھد 

  رفت؟

  ؟آیندە چ خواھد گفت
  پور فرخ نعمت

 
  



 
 

 

 
 

  
 

  ٧صفحه   ٥٢شماره     

ا دلی غمگین برای ھمه ازدست رفتگان ب
ھای خون، و وجودی ماالمال از  آن سال

ھای سازمان یافته  خشم علیه جنایت
توسط آدمکشان مقھور دین در آن دوران، 
خواندن "یه جنگل ستاره" نوشته امیر 
حسین بھبودی را پایان بردم. کتابی تکان 

ھای فجایع دھه  گوشه  از گوشه  دھنده
، اوین، گوھر دشت، ٣٠٠٠د شصت در بن

 ھا. قزل حصار و زندان ھای شھرستان

دھه دھشت و کشتار مداوم و سر انجام 
. کتابی ٦٧قتل عام مرداد و شھریور سال 

که در آن، نویسنده توانسته بسیاری از 
ھای زندان و شکنجه و کشتار این  واقعیت

دوره شوم را بس استادانه به تصویر 
ه که زنده نمایان کشد. تصاویری بسیار زند

شدنشان را مرھون صمیمیت نویسنده در 
ھا ھستیم. یک نقاشی  توصیف واقعیت

در آن.    ساده و نافذ و بی ھیچ پیرایه
بھبودی، در کتاب خود، سھمگین ترین و 
نابرابر ترین جنگ و گریز زندانی و زندانبان 

ھا و آن ظلمات را پیش  در آن سیاھچال
ھمزمان چشم خواننده می گشاید تا 

خشمی جانکاه، اندوھی ژرف، حسرتی 
بی پایان و حس احترامی واال در وجود 
آدمی جا گیرد. کتاب از آغاز تا پایان خود، 
روایت نبرد زندگی است با مرگ آنھم در 

  ترین و شوم ترین وضعیت ممکن. تیره 

  

  

  

  

  

  

  

ثبت تاریخ در ھر زمان و به ھرشکل 
ممکن، اعم از نوشتاری و شفاھی، 

یی و وقایع نگاری، منطقی یا ھنری، و روا
تفسیری یا خاطره گونه، وام و دین آنانی 

است که در مسیر ھمان تاریخ کم یا زیاد 
اند. در این  اند و اثر گذاشته نقش داشته

زمینه اما، وظیفه و نیز خدمت بزرگ را در 
ھایی از روزگار  نور افکندن بر آن بخش

ی نا سپری شده باید دانست و دید که برا
گفته ماندن و فراموش شدنشان کوشش 

ھای  بسیار صورت می گیرد. تاریخ زندان
دھه شصت جمھوری اسالمی، یکی از 

  ھاست.  ھمین تاریخ

  

  

  

  

  

  

  

این دھه، واقعیت وجودی این نظام را 
مستقیم تر و تفسیر ناپذیر تر ازھر آدرس 
دیگری به نمایش می گذارد. اگر قرار باشد 

عریف ارایه شده در توضیح که از میان دھھا ت
و تبیین استبداد دینی، یکی را انتخاب 

زندان دھه شصت جمھوری  کرد،
بیگمان جامع و مانع ترین  اسالمی

آنھاست. دست ھمه آنانی را که تا به 
امروز پرده از این تاریخ سیاه ایران 

اند و چھره واقعی و عریان  معاصربرداشته
ی باید به اند م استبداد والیی را نشان داده

گرمی فشرد؛ فارغ از ھر نگاھی که ھر 
کدام از آنان به ھنگام نگارش آن وقایع 

اند و صرفنظر از اینکه آن فجایع را  داشته
اند. شرح آن تاریخ،  چگونه خوانده و نوشته

فراتر از تاریخ نگاری و تاریخ پردازی است؛ 
توصیف نظامی است که آن فجایع را آفرید و 

وس وار کماکان چیره است امروز نیز اختاپ
برجان این مردم. ھر حد از بیان وقایع و با 
ھر میزان از واقع بینی در تصویر فجایع آن 
دوره را، باید خدمت تلقی کرد و زحمت 
صاحب ھمت را ستود. من ھر چه که تا 
امروز در این زمینه دستم رسیده است 

ام و به درجاتی از ھمه آنھا بھره  خوانده
  ام. گرفته

ترین و آخرین آنھا که فقط ھم یک حلقه  ازهت
وسطی از این روند ادامه دار باید شمرده 
شود، زیرا که ھنوز ھم در این رابطه خواھند 
نوشت و چرا که ھر چه ھم از این سبعیت 
بی پایان گفته شود باز به پایان آن مصیبت 
نخواھم رسید، ھمین نوشته امیر حسین 

ش باز ھم ایی که با خواندن است. نوشته
یقین حاصل کردم که از فھم عمق فجایع 

ھای دھه شصت و آن دھشت جھنمی  زندان
که به اذن و اجازه آقای خمینی برپا شده 
بود، ھنوز ھم بسیار دورم. و می توانم ادعا 
کنم که بسیاری چون من نیز ھنوز بسیار 
دورند. شاید ضرب المثل شنیدن کی بود 

یشتر از ھر اش ب مانند دیدن، در وجه سلبی
جا در این مورد مصداق داشته باشد. من 
خود شخصاً ھم شکنجه شدن را تجربه 

ام و ھم سلول انفرادی را می شناسم  کرده
ام،  ھا زندان کشیده و ھم در دوره شاه سال

اما اعتراف می کنم که با کمترین تجسم 
ھای این دھه  ممکن از ھزاران فاجعه در زندان

رخ داده در آن، مو حکومت دین و ھر فاجعه 
  بر تنم سیخ می شود. 

من بارھا با خواندن خاطرات زندانیان این دوره 
ام که آخرین آن،  دچار بحران روحی شده

کتاب بھبودی بود. اما برآنم که ھر کتاب 
منتشره در این زمینه را می باید خواند تا 
عمق آن فاجعه را بیشتر و بیشتر وجودی 

دھه فراموش خود کرد تا نگذاشت که آن 
شود و تا که نظام سیاسی آمر و عامل آن 

  آید.   ھرچه فزونتر شناخته 

  

  

  

  

به باور من، ھیچ اثری در این زمینه، جنبه 
تکرار به خود نخواھد گرفت. ان جنایت صورت 
گرفته، حد و اندازه نداشته است تا که 
عکسبرداری از آن پایان بگیرد. ھر نوشتاری 

ی از یک فاجعه در ھای در این عرصه، گوشه
مقیاس تاریخ را نوشته است، می نویسد و 
خواھد نوشت. تاریخی ھنوز کم نوشته و 

   شاید ھم عمدتاً نا نوشته.

...  

  ٦ادامه در صفحه 

  "در باره کتاب خواندنی "یه جنگل ستاره   

 بھزاد کریمی
 

 

یک نکته اما در یک نگاه 
اجمالی به کتب تاکنون 
نوشته شده در رابطه با 
زندان دھه شصت، جای 
تاکید ویژه دارد. در این 

ھرچه که جلوتر ھا  نوشته
ایم از وزن قضاوت  آمده

تعلقات ایدئولوژیک و 
تشکیالتی نویسندگان در 
حاصل کارشان کاسته می 
شود و بجای آن، دوربین 
 تاریخ نگار ھر چه بیشتر بر
جنایت زندانبانان تمرکز می 

 یابد

در این کتاب، انصاف که مقدمه 
عدالت است جابجا خود را در 

ز ھرکس نشان می تصویر ا
ھا  دھد و حتی در دیدن تفاوت

بین این یا آن بازجو و پاسدار 
نگھبان! نگاه نویسنده، نگاھی 
است انسانی اما در ھمان 

 حال دارای موضع

ایی و  گرایش و نگاه غیر فرقه
فرا ایدئولوژیک. نگاھی که 
در امتداد خود بدرستی ترحم 
انسانی به "تواب" را 

گزین نفرت و خشم از این جای
قربانیان ماشین آدمکشی و 

ھا می  مسخ انسانیت انسان
کند. چنین گرایشی، نشانه 
بلوغ روشنفکری و روشن 
بینی سیاسی است و 
بازتاب نگاھی باز و دمکراتیک 
رو به گسترش در جامعه 

 سیاسی ایران



 

   ٨صفحه   ٥٢ اره شم    

  

 

  حکمروایی بی قانونی در مناطق "آزاد"، کارگران را از ھستی ساقط کردە است

  رضا کریمی
ھفته ای نیست که خبر تجمع اعتراضی و 
شکایات کارگران مناطق آزاد تجاری و 
. مناطق ویژه ی صنعتی رسانه ای نشود

عسلویه  ٢١و ٢٠و ١٩و ١٥و ١٣کارگران فاز 
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند 
ماھه ی خود از مدتھا پیش تجمع داشتند. 
در ھفته ی انتخابات که ( بطور معمول در 
این ایام حاکمیت با مردم مھربان میشود) از 
سوی وزارت نفت دستور کتبی صادر گردیده 

اخت که پیمانکاران عسلویه را به پرد
مطالبات کارگران حتی عیدی و پاداش   تمام

تا دو روز قبل از تاریخ انتخابات یعنی تا قبل 
از پنجم اسفند ماه مکلف داشته است. این 
دستور و تأکید وزارت نفت ھیچ ضمانت 
اجرایی نداشت. پیمانکاران اینگونه 
دستورات و فرمایشات تابع وضعیت را به 

ری که از ھمانطو   ھیچ میگیرند وگرفتند.
دولت آقای روحانی انتظار میرفت وزارت 
نفت علیرغم اختیارات قانونی خود برای 
معرفی پیمانکاران متخلف به مراجع قانونی 
از این کار خودداری نمود. این عدم پیگیری 
درحالی صورت میگیرد که مطالبات کارکنان 

 به عنوان دیون ممتاز تلقی می شود.

تخابات، کارگران پنج روز بعد از خاتمه ی ان
عسلویه توانستند دو ماه از معوقات  ١٩فاز 

مزدی خود را از پیمانکار دریافت دارند و به 
تجمع و اعتراضات خود پایان دادند. در پی 
تجمع و رسانه ای شدن این امر، کارگران 
اقبال این را یافتند که حقوق ماه ھای 
مھرماه و آبان ماه سال جاری خود را دریافت 

. این کارگران ھمچنان حقوق آذر ماه و دارند
سه ماھه ی زمستان را طلبکار ھستند. 

نظارت بر اجرای مقررات تصویب  ٣طبق ماده 
نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران، 
ھر کارفرمایی اعم از اصلی و تبعی 

باید نزد سازمان منطقه ای   (پیمانکاران)
سپرده ی مالی معادل دو ماه حقوق 

ان خود را( برای انجام تعھدات کارفرما کارکن
در قبال کارگرانش ) داشته باشد تا در 
صورت عدم انجام تعھدات از سوی کارفرما، 
حقوق کارکنان از محل ضمانت نامه ھای 
اخذ شده پرداخت شود. درعمل چنین 
ضمانتی پرداخت نمی شود. فقدان نظارت 
(چه دولتی و چه کارگری) باعث میشود که 

یان علیرغم الزامات قانونی به تکالیف کارفرما
سال از  ٢٢اکنون    و وظایف خود عمل نکنند.

 -تشکیل و شروع کار مناطق آزاد تجاری 
تشکیل    صنعتی میگذرد. ظاھرأ قرار بوده

مناطق آزاد تجاری و صنعتی با جذب 
سرمایه داخلی به کار تولیدی به پیشرفت 
وتوسعه ی صنایع داخلی و ایجاد اشتغال 

ای اھالی بومی و ایجاد کار در کل کشور بر
به انجامد. به ھمین منظور امتیازات زیادی 
به کارفرمایان و سرمایه گذاران در این 

  مناطق داده شده است.

 ١٥از جمله معافیت ھای گمرکی و معافیت 
ساله از پرداخت مالیات که اخیرا به بیست 
سال افزایش یافته است. معافیت کارگران 

د تجاری صنعتی از شمولیت قانون مناطق آزا
کار، عدم حق کارگران این مناطق برای 
تشکیل نھاد صنفی و تشکل یابی، ھمچنین 
عدم الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق 

صنعتی و  -بیمه کارگران مناطق آزاد تجاری

در ادامه قانون تشکیل و اداره ی مناطق 
ویژه ی اقتصادی، کارگران را از ھستی 

امه ی زندگی ساقط کرده است. واد
 - تشکیل و شروع کار مناطق آزاد تجاری 

صنعتی بھانه ای شده است برای نابودی 
تمام دستاوردھای قانونی صدساله ی 

 ٢٤اخیر طبقه ی کارگر ایران. طبق ماده 
مقرارت مناطق ویژه ی اقتصادی، مرخصی 

کارگران با احتساب    استحقاقی ساالنه ی
بیست روز میشود. روزھای جمعه جمعأ 

این درحالی است که مرخصی استحقاقی 
 ٣٠ساالنه ی کارگران مشمول قانون کار 

این مقررات اخراج و بیکار سازی   روز است.
کارگران را برای کارفرمایان با حداقل ھزینه 
را در نظر گرفته است. با این ھمه ویران 
سازی زندگی کارکنان این مناطق، باید دید 

اھداف اعالم شده تحقق یافته چه مقدار از 
است. تنھا سرمایه گذاری کالن انجام 
شده در مناطق آزاد تجاری در رشته ی 
نفت وگاز است که توسط دولت صورت 
گرفته است. ھیچ سرمایه ی گذاری قابل 
توجھی دیگری انجام نشده است بلکه 
تجار محترم با استفاده از معافیت گمرکی 

اقالم مصرفی  این مناطق اقدام به واردات
در ابعادی باور نکردنی نموده اند. در بخش 
مناطق ویژه اقتصادی اغلب فقط یک نام 
گزاری برای استفاده از معافیت ھای 
مالیاتی و گمرکی صورت گرفت است. به 
عنوان نمونه شھرک کاوه (کورش سابق) 

در نزدیکی ساوه ایجاد  ١٣٥٢که در سال 
به شھر ) تغییر نام ١٣٩٠شده بود اخیرا (

صنعتی کاوه منطقه ویژه داده است تا 
کارفرمایان از مزایای منطقه ویژه صنعتی 

  برخوردار شوند.

  به مناسبت روز جھانی زنسیمین بھبھانی  از شعرى    
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  ٩  صفحه   ٥٢ شماره     

 ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 

نظریه پرداز ذوب شدگان   مجلس خبرگان و 
را بگونه نمادین رد صالحیت  -در والیت فقیه

بگونه معنی دار، رفسنجانی و  کردند و 
روحانی را با رای بسیار زیادی در صدر 
نشاندند. در مجلس شورای اسالمی نیز 
حداد عادل سر لیست اقتدارگرایان و معتمد 

با کارت قرمز از رفتن به مجلس  ولی فقیه را
 -اعتدال بازداشتند و ھمه لیست سی نفره 

اصالح را که مزین به نام برخی از اصولگرایان 
شده بود، روانه مجلس نمودند. شرکت 

گیری در تھران،   کنندگان با این جھت
انتخابات را تبدیل به رفراندمی کردند با 
مضمون مخالفت با سیاست ھا و تحکمات 

  ای. خامنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گیری و از بروز جنبش رای  ما از این جھت
"نه!" علیه والیت فقیه که در تھران 

ایی یافت شادمانیم. اگرچه،  برجستگی ویژه
خود معتقد به حرکت اعتراضی درشکل 
جنبش اثباتی ھستیم تا در آن، از سقف خود 
پایین نیاییم و تا بتوان بگونه روشن و صریح 

الن حکومتی را نشانه ھمه دزدان و قات
  گرفت.

ما خرسندتر می بودیم ھرگاه که نمایش 
اعتراضی مردم اوالً در محدوده تھران و قسماً 
کالن شھرھا متوقف نمی ماند و به یک 

می یافت؛ و ثانیاً با  جنبش سراسری ارتقاء 
ھدفی فراتر از سلب، یعنی در جھت 
انتخابات آزاد خود را نشان می داد تا دستکم 

ه به تایید یک سری جنایتکار نشود. در آلود
این انتخابات، ما ھمزمان در دو شکل، شاھد 
"نه!" به دستگاه والیت شدیم: در مشارکت 
جھت دار و در عدم مشارکت ھدفمند. و این 
نشان می دھد که ظرفیت تحول دمکراتیک 

  در کشور ما تا چه میزان باالست.
 که اگر در ایران کنونی  یقین باید داشت 

جنبشی سراسری با سیمای اثباتی شکل 
  بگیرد، آنگاه جنبش اجتماعی تاثیر گذاری
خود را نه در محدوده تغییر تعادل قوا از نظر 
کمی در این یا آن نھاد حکومتی، بلکه در 
بھم زدن تغییر فضای عمومی جامعه و عقب 
نشاندن جدی مرتجعان حاکم است که 

"انتخابات" ھفتم اسفند را پشت سر 
نھادیم. از دو زاویه آن را باید دید تا بتوان 

د. نخست از زاویه حاصل کار را سنجی
ساختاری، یعنی میزان مشارکت و نسبت 
کمی و کیفی افراد راه یافته به دو مجلس 
خبرگان و شورای اسالمی، و دوم به لحاظ 
تاثیرات عمومی این انتخابات بر فضای 

 جامعه و از منظر اجتماعی.

در ارتباط با موضوع اول، بر اساس آمار 
رسمی وزارت کشور، میزان مشارکت در 

و در تھران تقریباً  ٦٢کل ایران رقم حدوداً 
در صد را نشان می دھد. براین پایه،  ٥٠

نسبت به انتخابات دور پیش، مشارکت در 
تھران در صدی بیشتر ولی در کل کشور 
چند درصد کمتر بوده است. به لحاظ 
ترکیب راه یافته به خبرگان و مجلس 
شورای اسالمی ھم، وضع نا روشن 

خبرگان جدید، جریان  نیست. در مجلس
مطیع و ذوب شده در والیت ولو با حذف 

صفوف خود، ھنوز  چند نفر فوق افراطی از 
از موقعیت دست باال برخوردار است. در 
مجلس شورای اسالمی نیز، طیف طرفدار 

ایی که  دولت با کسب بیشترین پیروزی
پیشاپیش سقف آن تعیین شده بود، فقط 

ھایی  چھرهتوانسته است آنھم در وجود 
اکثراً نا آزموده، کمیت خود را تا حدودی 
افزایش دھد. و اینھمه، کماکان در زیر 
گیوتین "حکم حکومتی" و در چارچوب 

  قانون اساسی والیت بنیاد!

  

  

  

  

  

  

  

توان به ارزیابی  اما از زاویه دیگری نیز می 
انتخابات نشست. فضای عمومی 
مشارکت خصوصا در تھران، مشخصاً علیه 

و انحصار، حبس و حصر، و حذف و  زور
تصفیه بود. اکثریت شرکت کنندگان طی 

گیری، آشکارا علیه ترفند "نفوذ" و  این رای
ھای مبتنی بر "عمق  در برابر ماجراجوئی

استراتژیک" برخاستند و بر ضد "نظارت 
استصوابی" و شورای نگھبان شوریدند. 
جریان اجتماعی مخالف و منتقد خامنه 

رئیس فعلی  - والیی شاخصای، دو نفر 

  نشان خواھد داد.
جانات مربوط به این لحظه اما اینک در پی ھی 

کنشگری سیاسی گسترده، و در عین 
مان از دستاورد حرکت  خرسندی ھمگانی

اعتراضی جاری، می باید که باز ھم به 
اندیشه و تدبیر سیاسی برگشت. برای نیروی 
دمکراسی کشور ما، کارگشایی و راه گشایی 
در ھمین نھفته است. با آنکه لحظات گذرای 

تعادل قوا در ساختار جمھوری  ناظر بر این یا آن
اسالمی بجای خود مھم ھستند، ولی 
اھمیت تعیین کننده ھمانا با روندھا و برایند 
آنھاست. یک آزادیخواه، محتوی واقعی ھر 
لحظه سیاسی را در تاثیر استراتژیک آن می 
سنجد و به این می نگرد که حاصل کار، 
ظرفیت اعتراضی شھروندی را در چه سمتی 

ام ارتفاع جھت داده است؟ بازتاب و و تا کد
نتیجه این یا آن جنبش سیاسی از جمله 
جنبش رای سلبی را ھم، نھایتاً می باید که 

  در آیینه تحقق نوع ھدف باز یافت.

  مخاطب ما کیست؟

جریان "اعتدال حکومتی" با چھره 
اش آقای روحانی و رھبر و نماد  "رسمی"

اش آقای رفسنجانی، مخاطب این  اصلی
شته نیست. اعتدالیون حکومتی در این دو نو

انتخابات و از جایگاه خود، ھوشمندانه عمل 
کردند. آنھا توانستند برای رسیدن به ھدف 
معین تقویت موقعیت نسبی خود در ساختار 
قدرت و تضعیف موضع حامیان افراطی ولی 
فقیھی که البته حضرتش بر کل نظام والیت 

به خدمت دارد، نیروی اجتماعی بزرگی را 
خویش درآورند. حتی بحث این نوشته، متوجه 
اصالح طلبان حکومتی ھم نیست زیرا که 

ورزند که نه در  تصریح می  خودشان جملگی
پی تغییر ساختار، بل در پی اصالح نظام از کم 

دھند  تا زیاد آن ھستند و عمالً ھم نشان می
که سقف مطالبات خود را مدام می کاھند تا 

  اعتدال پایین آورند. خود را در حد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واقعیت آنست که ترکیب اعتدال و اصالح 
حکومتی با پشتیبانی اصالح طلبان غیر 

با آزاد کردن اند که  حکومتی، موفق شده
  ... بخشی از انرژی انباشته شده

  ١٠ادامه در صفحه 

 سخن مشترک ما، پیرامون نتیجه انتخابات
 

  محمد اعظمی –بھزاد کریمی 

گیری و از  ما از این جھت
بروز جنبش رای "نه!" علیه 

یت فقیه که در تھران وال
ایی یافت  برجستگی ویژه

شادمانیم. اگرچه، خود 
معتقد به حرکت اعتراضی 
درشکل جنبش اثباتی 
ھستیم تا در آن، از سقف 
خود پایین نیاییم و تا بتوان 
بگونه روشن و صریح ھمه 
دزدان و قاتالن حکومتی را 

 نشانه گرفت

مخاطب این نوشته کمتر آن 
ھایی  اتسکوالر دمکر

ھستند که مدافع ھمیشگی 
حضور در پای صندوق 

اند. با این گرایش  رای
سیاسی که شرکت دایمی 
در انتخابات جمھوری 
اسالمی را نه فقط 
استراتژی خود می داند که 
آن را تا حد ایدئولوژی ھم 
باال می برد، کم بحث نشده 

 است

د داشته باشیم و از تجربه بیا
زنده اخیر بیاموزیم که، ما 

ایم علیه اقلیت  اکثریت جامعه
قدرت مدار. پس ما مشترکاً 
می باید که نمایندگان منتخب 
مجلس شورای اسالمی بر 
بستر رای سلبی را در برابر 

ھای مشخص، وادار  خواست
 مبه پاسخگویی بنمایی



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه   ٥٢ شماره     

  سخن مشترک ما ...
  ٩ادامه از صفحه 

در مردم ناراضی از راس قدرت به سود 
خود، آنرا در اختیار خویش بگیرند و در خود 
جذب نمایند. ھم از اینرو، بحث این نوشته 

ھایی  نه با این طیف، که با سکوالر دمکرات
ت تاکتیک است که در این دو انتخابا

  شرکت در پیش گرفتند.

مشخص تر حتی، مخاطب این نوشته 
ھایی ھستند که  کمتر آن سکوالر دمکرات

مدافع ھمیشگی حضور در پای صندوق 
اند. با این گرایش سیاسی که شرکت  رای

دایمی در انتخابات جمھوری اسالمی را نه 
فقط استراتژی خود می داند که آن را تا 

می برد، کم بحث  حد ایدئولوژی ھم باال
نشده است و به نظر نمی رسد که در این 
میان نکته چندان ناروشنی ھم موجود 
باشد. خط تمایز ما با اینان در زمینه نحوه 
برخورد با موضوع رای در جمھوری 
اسالمی، در اینست که آنھا شرکت در 
انتخابات را، عمالً ساختاری و به سود 

رگرایی اصالح طلب حکومتی و به ضرر اقتدا
می فھمند؛ تاکید ما اما برعکس، بر وجه 

  جنبشی و اجتماعی آنست. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حل مسئله بین ما و این دوستان، مسئله 
زمان است و طبعاً انکشافات تحوالت 
سیاسی جامعه. بحث در اینجا بیشتر با 
آن دوستان دمکرات سکوالری است که 

مان و بھمراه ھم، بر ضرورت بھره  جملگی
انتخابات در جمھوری اسالمی  گیری از

تاکید داریم و ھر دو ما نیز، از جایگاه 
مخالفت با دو رویکرد یا ھمیشه تحریم و یا 
ھمواره شرکت، به انتخابات چونان یک 
کنشگری و راھکار می نگریم. بحث این 
نوشته، میان دو گزینش تاکتیکی بروز یافته 
در انتخابات اخیر است که برای ھیچ کدام 

شرکت در انتخابات جنبه عقیدتی آنھا 
ندارد، بلکه تاکیدھای ھر دو آنھا بر ھر نوع 
کارزار شھروندی صرفاً از زاویه سیاست 
جنبشی علیه نظامی است که اتکاء بر 

  والیت فقیه دارد.

  موضوع چیست؟ 

اختالف محوری ما با ھمدیگر آن بود که آیا 
ورز در این  دمکرات سکوالرھای سیاست

بات در جمھوری اسالمی دور از انتخا
بایست توصیه بر شرکت در آن داشته  می

باشند یا نه؟ بین بیشترینه ما پیرامون 
اینکه کارزار انتخاباتی ھر چه به انجامش 
نزدیکتر شود خصوصیت قطب بندی 

تری به خود خواھد گرفت، اختالفی  شده
وجود نداشت. بر سر این نیز که طی چند 

بزرگی در  سال گذشته پتانسیل اعتراضی
جامعه نسبت به اعمال ولی فقیه و نھادھا و 

ھای مرتبط با آن انباشته و فشرده شده  ارگان
است، اشتراک نظر باالیی حاصل بود. بعالوه 
برای ما که ھر دو مشترکاً مواجھه جامعه 
ایران با حکومت والیی را در شکل خشونت 
پرھیز و دخالت ورزی دمکراتیک مردم 

جنبش شھروندی و در  خواھیم، اھمیت می
این میان نھضت رای، اساساً در زمره مبانی 

  مشی و اندیشه سیاسی است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اختالف، بر سر این بود که رھا شدن پتانسیل 
اعتراضی در جامعه با چه ھدفی، در کدام 
سمت و به سود چه نیروئی می خواھد 
صورت بگیرد؟ و ادامه بحث ھم این بود که اگر 

تی مستقل از اراده ما توسط چنین ظرفی
 -ھای سیاسی دیگری به حرکت در آمد  کانون
آیا باید به  - مختصات کنونی در می آید  که در

آن پیوست یا خیر؟ و آیا بخاطر تحقق چنین 
ھای ارزشی  ھمراھی، می توان از حداقل

خود و از سقف سیاسی خویش تا حد اعتدال 
  فروکاھیده پایین آمد یا نه؟

دالیل خود ویژه اصالح طلبان بحث را با 
حکومتی که گھگاه بر زبان برخی از ماھا نیز 
راه می یابد پیش نمی بریم تا سطح بحث 

کوشیم بر قویترین  افت نکند. می
ھای دو سوی گفتگو متمرکز شویم  استدالل

ھای  تا مباحث ادامه دار ما ارتقاء یابد. مولفه
  اصلی استدالل چنین بودند:

ی، نوعی رفراندوم است جنبش رای سلب   -
علیه تشبثات پیشا انتخاباتی شورای نگھبان؛ 
پس، ھدف مقدم را خنثی کردن نظارت 
استصوابی بدانیم تا از این طریق یک وزن 

  کشی سیاسی به ضرر اقتدارگرایان رو بیاید.

شرکت در رای دادن چون متوجه عقب  -
نشاندن والیت است، حرکتی است که در 

  نتیجه خواھد داد. سمت تقویت جمھوریت

سود اصلی این حرکت مشترک مردم،  -
تقویت خودباوری است درشھروندان و پرورش 

  ھای بعدی. روحیه امید در آنان برای پیشروی

در برابر اما، استدالل اجتناب از شرکت در 
  انتخابات بر این دو نکته محوری تاکید داشت:

نباید به دست خود، پتانسیل اعتراضی  -
در میدانی واریز و محدود کرد که جامعه را 

حتی با بیشترین موج حرکتی جامعه، به دلیل 
ھای اعمال شده از پیش، خروجی  مھندسی

چندان نافذی نخواھد داشت. باید فراتر از 
لحظه را دید و با اندیشیدن به عوارض منفی 
سرخوردگی مردم در پی حرکتی فاقد بازده 

و به  جدی، در قبال خطر انفعال محتمل بعدی
تعویق افتادن خیز مردم در شرایط بن 

ھای ناگزیر حکومت، احساس  بست
       مسئولیت کرد.

اکنون که تحوالت در جامعه مدام در سمت  -

انفراد و انزوای والیت فقیه پیش می روند، ثقل 
جمھوریت را ھمانا در تقابل با والیت است که 
می توان شکل داد و نه تن دادن به حداقل 

ھا، دنباله روی از نرم  ، پس نشستنھا خواھی
رفتارھای نظام والیی و گرفتار شدن در پرکردن 

ملت جمھوری اسالمی. و بدتر  -شکاف دولت 
از ھمه به نام یک جریان جمھوریخواه سکوالر، 
پذیرش و رسمیت دادن به انتخابات مجلس 

  خبرگان روحانیت.

و حاال، در پی نتیجه به دست آمده می توان و 
ر باره درستی و یا نادرستی این دو باید د

ایی داشت؛ بی آنکه  رویکرد، درنگ فرا لحظه
اما آنرا تمام شده تلقی کرد! بحث در این 

ھا ادامه خواھد داشت. فعالً  زمینه، حاال حاال
اما الزم است ھم ترکیب خبرگان را بنگریم و 
ھم ترکیب مجلس را. آقایان رفسنجانی و 

شان نیز در مغایرت روحانی که برنامه و مشی 
جدی با برنامه و مشی نیروی دمکرات سکوالر 
قرار دارد، تازه فقط در بیرون از خبرگان است 

اند و نه درون مجلسی که  که رای باال را آورده
اکثریت آن را کسانی تشکیل میدھند که 

ای تنظیم  ھمچنان خود را با کوک آقای خامنه
با می کنند! در مجلس شورای اسالمی نیز، 

ھمه دستاوردھای ساختاری نھضت رای 
سلبی، که دراثباتی ترین تفسیرش با این 
نتیجه بیان می گردد که بگذار مجلسی 
ھمسو با دولت پدید آید، ترکیب نه به سود 
اصالح طلبی، که حداکثر و تا حد معینی به 
نفع دولت اعتدال بھم خورده است و بس. 

در آری! جنبش رای سلبی، موفق می نماید و 
لحظه موفق ھم است، اما نمی تواند تکیه گاه 

   جدی برای گذر به فردای امید باشد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

با چنین اوصافی، جای پرسش دارد که آیا  
مشارکتی در این حد، توانسته است به 
ھدفی نه فراتر از آن چیزی برسد که از پیش 
ھم چندان بزرگ نبوده و بیشتر جنبه تسکینی 

در لحظه بسی داغ و  داشته است؟! حرکتی
با آنھمه شور و شوق، ولی در فردای نه 
چندان گرمش، با نتیجه ایی که اگر ھم نگوییم 
کم تاثیری آن ولی دستکم مبھم بودنش محرز 
است. و آیا دوستان شرکت کننده ما می 
توانند بگویند که بر پایه کدامین امید واقعی 
است که با پایین آوردن سطح مطالبات و با 

ھا از جیب بخش وسیعی از جامعه،  دھی یازامت
امکان دست یافتن به مطالبات حداقلی خود 
حتی در ھمان سطح جنبش سبز را در سر 
دارند؟ آیا این دوستان از خود پرسیده و می 
پرسند که در این میان، چه کسی و چه جریان 
سیاسی توانسته است از چنین بسیجی 

در این  برای مشارکت بھره ببرد؟ آیا مشارکت
ابعاد به سود آنانی تمام نشده است که 
والیت فقیه را فقط کمی نرم تر وعده می 
دھند، بی آنکه تضمینی باشد که به این وعده 

  ... نیز متعھد بمانند؟

  ١٦ادامه در صفحه 

آیا داغ کردن رقابت در 
کادر مجلس خبرگان، 
خود نوعی تمکین به 
این نیست که تداوم 
والیت و نصب ولی فقیه 
دیگر توسط ھمین 
مجلس را می پذیریم و 

 ؟به والیت تن می دھیم

سود اصلی این حرکت 
مشترک مردم، تقویت 
خودباوری است 
درشھروندان و پرورش 

مید در آنان برای روحیه ا
 .ھای بعدی پیشروی

اختالف محوری ما با ھمدیگر 
آن بود که آیا دمکرات 

ورز در  سکوالرھای سیاست
این دور از انتخابات در جمھوری 

بایست توصیه بر  اسالمی می
شرکت در آن داشته باشند یا 

 ؟نه



 
 
 
 

   ١١ صفحه  ٥٢ شماره     

 بحران ھای امروز جھان

اریخی در لحظه کنونی سه دکرگونی ت  
به مواز ات ھم در جریان ھستند. 
دکرگونی ھایی که منبعی برای بحران 
ھای اساسی در جھان شده اند : زوال 
قدرت ایاالت متحده آمریکا، بحران در 

 .و صعود چین  اتحادیه اروپا

فروپاشی "سوسیالیسم واقعا موجود " 
باعث شد که رقابت میان سرمایه داری 

و سوسیالیزم دولتی به   ریکابه رھبری آم
رھبری شوروی به رقابت میان نحله ھای 

 .متفاوت سرمایه داری منجر گردد

به این ترتیب موئلفه رقا بت اقتصادی  
جایگزین اھداف نظامی و ژئو استراتژیک 
گردید. یا به عبارت دیگر موضوع منازعات و 

دیگر    در گیری ھا در قرن بیست یکم
یست. گفته می موضوعات قرن بیستم ن

شود که اکنون درکنار ھر تنشی یک عامل 
اقتصادی خودنمایی می کند، از این رو 
می توان گفت که رویگرد ژئو اکونومیک که 
ترکیبی از سه عامل جقرافیا، قدرت و 

است با مفھومی گسترده وارد   اقتصاد
 .روابطه بین المللی شده است

 

 

 

 

 

 

 

وی، بعد از فروپاشی شور   ٢٠٠٣در سال  
با جنگی که ناقص حقوق مردم عراق بود، 
قدرت آمریکا در جھان به اوج خود رسید، 

نقطه عطفی   اما در عین حال این خود
و برای   بود که این اقدام خودسرانه

  ویژه، باعث عدم مشروعیت   منافع
رھبری آمریکا حتی در میان متحدانش 
  گشت. جنگ پر ھزینه و بحران مالی،

تصادی آمریکا راکاھش اق - قدرت سیاسی
داده ، ولو اینکه ھنوز قدرت نظامی شماره 
یک جھان است. تالش آمریکا در جھت 
کسب ھژمونی مجدد به شکست منجر 

 .گشته است

توسط اتحادیه اروپا و  ٢٠٠٨در پی بحران   
دولتھایش با میلیاردھا دالر مالیات مردم، 
بانک ھا نجات داده شدند سپس اتحادیه 

بطه با اھداف مربوط به عدالت اروپا در را
سیاست ریاضت اقتصادی در  اجتماعی 

پیش گرفت. از این سیاست نئولیبرالی 
 .بیش ازھمه مردم یونان آسیب دیده اند

ھزینه ھای دارویی در یونان به دستور" 

ترویکا"( بانک مرکزی اروپا، کمسیون اتحادیه 
 ٣٧/٤اروپا و صندوق بین امللی پول) از

میلیارد یورو  ٨٨/٢) به ٢٠١٠(  میلیارد ایرو
 ٢٠١٤کاھش داده شد و قرار بود که درسال 

میلیارد کاھش  ٢ھزینه دارویی در یونان به 
 :یابد. نتایج این ریاضات اقتصادی در یونان

افزایش مرگ و میر کودکان درفاصله   43%
 ٢٠٠٨ -٢٠١٠سال ھای 

افزایش مرگ کودکان ھنگام زایمان  21%
  ٢٠٠٨ - ٢٠١١درفاصله سال ھای 

 افزایش خودکشی ھا 45% 

میلیون نفر برتعداد فقرا در  ٦/٦در اروپا نیز  
  افزوده شد. ٢٠١٠ - ٢٠١٢فاصله سال ھای 

 بیش از ٢٠١٢در سال 

میلیون نفر در اروپا در سطح فقر قرار  124 /2
ساعت  ٤٠داشتند. برتعداد کسانی که با 

کار نمی توانسند زندگی خود را تامین کنند 
% افزوده گشت. در  ٩/ ١% به  ٨/٦ از

  بیکاری  ٢٠٠٨ - ٢٠١٣فاصله سالھای 
 .در اروپا افزایش یافت  % ١٠/ ٩% به ١/٧نیز

بعد از جنگ دوم جھانی در نیمه دوم قرن  
بیستم اروپا توانست به عنوان شریک 
کوچکتر آمریکا از این موقعیت استفاده نموده 

 با مدل سرمایه داری مبتنی بر اھداف   و
اجتماعی( توزیع درآمد، اشتغال و کمک ھای 
ھدفمند) به تحکیم دموکراسی و توسعه 
اقتصادی و رفاه عمومی دست یابد 

  .)(سیاست ھای کینزی

  

  

  

  

  

  

اما در این سه دھه اخیر با جای گزینی  
سیاست نئولیبرالی مبتنی بر سرمایه مالی 
و بازار آزاد رادیکال به جای مدل اروپایی 

بتنی بر اھداف اجتماعی، سرمای داری م
بحران درونی در اتحادیه اروپا شدت گرفته و 
شکاف مابین اعضا روز به روز بیشتر می 

 .گردد

از سیاست جمعی توافقی دیگر نمی توان 
سخن گفت. شبح آلترناتیو ھای اقتدارگرایانه 
و نژادگرایانه در اروپا روز به روز بیشتر می 

 .گردد

  ه حاکم است کهدر بروکسل تا کنون این اید
در ھمه کشور ھای پیرامونی اروپا به ویژه 
کشور ھای شرق اروپا با پذیرش و اجرای 
اقتصاد نئولیبرالی، دولت ھا دموکراتیک می 
شوند و دموکراسی در آنھا نھادینه می 

شود. روند موجود در مجارستان این ایده را 
تایید نمی کند و در لھستان ھم نیز دولتی 

است که تا کنون کسی سر کار آمده 
تصورش را نمی کرد. اکنون دیگر این تصور 
که خانم لوپن( ناسیونالیست دست 

در فرانسه و آقای اشتراخه (   راستی)
رادیکال و پوپولیست) در اتریش در   راست

آینده زمام امور را در اختیار گیرند، دور از 
  .انتظار نیست

  

  

  

  

  

  

  

  

جھانی  صعود چین، این اعتقاد بعد از جنگ 
دوم را، که رشد و توسعه اقتصادی تنھا با 
دموکراسی لیبرال ممکن است را در ھم 
ریخت. در چین دموکراسی لیبرالی وجود 
ندارد. اما رشد اقتصادی آن باالتر از ھمه 
کشور ھاست. در این دو دھه دولت چین 

میلیون شغل ایجاد کند  ٣٠٠توانسته است 
از فقر  و بیش از صد ھا میلیون انسان را

   نجات دھد. از این رو موقعیت برتر
لیبرال به خطر افتاده است و   دموکراسی

یا به عبارت دیگر ما شاھد بحران در 
 .دموکراسی لیبرالی ھستیم

دولت چین، مدل و مسیر توسعه در چین  
را، بر مبنای "سوسیالیزم با ویژگی ھای 

 .چینی" ارزیابی می کند

عه چینی واقعیت این است که مدل توس 
ویژگی ھای متناقضی خود را دارد. کمتر 
کشوری در جھان وجود دارد که در این 
سی سال گذشته مانند چین، موفق به 
اصالحات در دیوان ساالری شده و در ابعاد 
وسیعی خودگردانی محلی ایجاد نموده 
است و به شھروندان امکان مشارکت در 

 .اداره امور محلی را داده است

ین مملو از پارادوکس است راه توسعه چ
با سیستم تک   زیرا یک دولت اقتدارگرا

حزبی، بزگترین خودگرانی محلی را ایجاد 
 .نموده است

در حالی که توسعه و رشد اقتصادی در  
کشور ھای موسوم به " گلوبال شمال" 

   ... مدام کاھش می باید

  ١٢ادامه در صفحه 

  )١لیبرال و بحران ھای امروز جھان(سرمایه داری نئو

 احمد ھاشمی

راه توسعه چین مملو از 
پارادوکس است زیرا یک 

با سیستم   دولت اقتدارگرا
تک حزبی، بزگترین 
خودگرانی محلی را ایجاد 

 نموده است

کشورھای در حال صنعتی 
شدن، به ویژه کشورھای 
گروه بریکس به بازیگران 

انی قدرتنمدی در عرصه جھ
 تبدیل شده اند

فروپاشی "سوسیالیسم 
واقعا موجود " باعث شد 
که رقابت میان سرمایه 

و   داری به رھبری آمریکا
سوسیالیزم دولتی به 
رھبری شوروی به رقابت 
میان نحله ھای متفاوت 

 سرمایه داری منجر گردد

 

  ل شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما استفعا
 



 
 

   ١٢ صفحه  ۵٢  شماره    

  ... سرمایه داری نئولیبرال
  ١١ادامه از صفحه 

در کشور ھای موسوم به " گلوبال 
جنوب" این رشد و توسعه مدام در حال 

.موتور اصلی این رشد و افزایش است 
توسعه اقتصادی، کشورھای گروه 
بریکس چین، روسیه، ھند، آفریقای 

 .جنوبی، و برزیل ھستند

کشورھای در حال صنعتی شدن، به 
ویژه کشورھای گروه بریکس به 
بازیگران قدرتنمدی در عرصه جھانی 

 .تبدیل شده اند

روسیه دیگر نمی خواھد رلی را که 
 ١٩٨٩ی بعد از آمریکا و اروپای غرب

برای آن تعیین کرده بودند ،بازی کند و 
اکنون با تمام قدرت در صدد یافتن رل 

 .جدیدی است

درجھان امروز جابجایی قدرت به وضوح  
به چشم می خورد. این جابجایی 
قدرت ھمان طور که ما شاھد آن 
ھستیم باعث منازعات منطقه ای و 
حتی جنگ ھای داخلی گشته است. 

قدرت و نییجه آن یعنی  از جابجایی
تضعیف درجه ھیرارشیک جھان تا کنون 
کمتر به عنوان یک شانس استفاده 

 .شده است

بحران ھای امروز جھان دارای ابعاد 
گسترده ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیک، 
اجتماعی و اکولوژیکی ھستند و یا به 
عبارت دیگر جھان، با بحران ھای چند 

دیگر زاویه   الیه ای رو برو است.
بحرانھای کنونی در این است که کھنه 
در حال زوال است اما نو یی موجود 

 .نیست

کشورھای پیرامونی  
بلوکه شده" خاور " منطقه و

 نزدیک و میانه

سرمایه داری نئو لیبرالی تاثیر  
متفاوتی در میان کشور ھای پیرامونی 
داشته است. کشور شیلی اولین 

بود. آزمایشگاه تئوری نئو لیبرال ھا 
درپی آن آمریکای التین اولین قربانی 
تعدیل ساختاری نئولیبرال ھا براساس 
میثاق واشنگتن شد. به ھمین دلیل 

را امروز " سال ھای  ١٩٨٠سالھای 
بربادرفته" می نامند. برعکس روند 
آمریکای التین، کشور ھای آسیایی 
سنگاپور، تایوان، کره جنوبی، مالزی 

یا" که مشھور به "ببر ھای آس
ھستند، در این سال ھا به سطح 
کشورھای صادر کننده ارتقا یافتند. 

سال اخیر  ١٥در این    سپس چین و
کشور ھای دیگری از آسیا و آفریقا با 
ھدایت و مساعدت دولت ھای قدرتمند 
و فعال تحت عنوان" دولت ھای توسعه 
گرا" مدل نوسازی سرمایه داری را 

و طی نمودند، که کشور ھای آمریکا 
 آلمان در قرن نوزده طی کرده بودند.

در پی شکست نئو لیبرال ھا در 

 -آمریکای التین، مدل توسعه سیاسی
اقتصادی جدیدی در ونزئوال، بولیوی، و 
اکوادور و ھمچنین در برزیل، آرژانتین و 
اروگوئه باعث تحول اجتماعی و رشد و 
توسعه اقتصادی گشته و از میزان فقر و 

  .کاسته استبیکاری تا حدودی 

کشورھای اروپای شرقی نسبتا 
ترانسفورماسیون موفقی از اقتصاد برنامه 
ریزی شده متمرکز دولتی به اقصاد بازار 

با   آزاد را طی کردند. کشورھای بالکان 
وجود آزاد سازی بازار پیشرفت چندانی 
نداشتند. اکثر کشور ھای آفریقایی عمال 

 .در انزوا باقی ماندند

کشور ھای پیرامونی را توسعه متفاوت 
نمی توان یک طرفه و تنھا بر اساس 
فاکتور ھای ملی، سیاستمداران فاسد و 

 .ارزش ھای فرھنگی توضییح داد

خاور نزدیک و  "بلوکه شده" منطقه
کشور ھای   میانه و آفریقای شمالی که

عربی و کشور ھای مانند ایران و ترکیه و 
اسرائیل را در بر میگیرد، مدل ھا و 

تراتژی و راه ھای متفاوت توسعه را در اس
در رابطه با   در این منطقه   پیش گرفتند.

توسعه سیاسی تنھا کشور دموکراتیک 
ترکیه و   می باشد،  در منطق، اسرائیل

لبنان را می توان جزء " دموکراسی 
و کشور   انتخاباتی (محافظه کارانه)"

تونس و عراق را در رده "   ھای
ی معیوب" و کشور دموکراسی ھای نوپا

ھای الجزایر، مصر، کویت ، لیبی، اردن، 
مراکش و قطر جزء "اقتدارگرای نرم" و 
امارات عربی، بحرین، عمان، یمن، ایران، 
عربستان سعودی، سودان و سوریه را 

 .جزء" اقتدارگرای سخت" رده بندی نمود

  در رابطه با توسعه اقتصادی اسرائیل و
ر آزاد قطر جزء کشور ھای با "بازا

پیشرفته" و امارات عربی، ترکیه، کویت، 
بحرین، " بازار آزاد" کشور ھای عمان، 
اردن، لبنان، عربستان سعودی، تونس، 
الجزایر، لیبی و مراکش "بازار آزاد معیوب" 
و کشور ھای ایران، مصر و عراق "بازار 
آزاد کامالء معیوب" در یمن و سوریه و 

ار آزاد سودان جنگ داخلی جایی برای باز
 .نگذاشته است

خاور نزدیک و  "بلوکه شده" منطقه
میانه و آفریقای شمالی بلحاظ 
ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، بین المللی 
ترین منطقه جھان است. در منطقه خاور 

% ٦٥نزدیک و میانه و آفریقای شمالی 
 .% گاز دنیا موجود است٤٥نفت و 

  به ویژه نفت وگاز  در جھان کنونی انرژی
در فرایند توسعه اقتصادی و امنیت و 
ایجاد منازعات و کشمکش ھای منطقه 
ای و بین المللی نقش عمده ای دارند. 
اھمیت راھبردی منافع نفت و گاز در 
منطقه باعث رقابت قدرت ھای فرامنطقه 
ای مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، 
چین و ژاپن برای تامین نیاز ھای انرژی، 

الت و سرمایه گذاری شده صدور محصو
 .است

به دلیل موقعیت  خلیج فارس در منطقه

ممتاز جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر ھای 
خطوط دریایی اقیانوس ھند، دریای عمان، 
دریای سرخ و دریای مدیترانه و اتصال آبھای آن 
به سواحل ایران، عراق، کویت و عربستان و. 

ه است، به منطقه ای ژئو اکونومیک تبدیل شد
از این رو به دلیل حضور مداوم قدرت ھا و 
بازیگران جھانی، خلیج فارس در کانون اھمیت 

 .جھانی قرار دارد

در مقایسه با سایر نقاط جھان از نظر تعداد  
منازعات و کشمکش ھای سیاسی، نظامی و 
بحران ھا و تنش ھای مرزی و ارضی این 

ت منطقه در رتبه اول جھان قرار دارد. منازعا
ارضی میان اعراب و فلسطینیان با اسرائیل، 
منازعات خشونت بار درعراق، سودان و 
صحرای غربی، منازعات منطقه ای کردھا و 
خطرناکتر از ھمه جنگ داخلی در سوریه می 

 .باشد

با وجود اینکه   شبح قدرت گیری شیعیان نیز،
% ازیک میلیارد و سیصد میلیون از ١٠فقط 

ل می شوند، بعد مسلمانان جھان را شام
تمام منطقه را فرا  ٢٠٠٣ازجنگ عراق درسال 

 .گرفته است

از نقطه نظر خرید و  "بلوکه شده" منطفه 
تجھیز به تسلیحات پیشرفته نظامی، سالھای 
طوالنی است که در رتبه اول جھان قرار دارد. 
دور باطلی از رقابت برای خرید و تجھیز به 

در جریان تسلیحات پیشرفته نظامی در منطقه 
در دور   است. زمانیکه عربستان سعودی

رقابت با ایران به سالح ھای پیشرفته مجھز 
می شود، باعث ترس اسرائیل می گردد، 
آنگاه که اسرائیل مبادرت به خرید تسلیحات 
پیشرفته می کند، سوریه با او به رقابت برمی 
خیزد، و در رقابت با سوریه، ترکیه ھر چه 

یحات مرگبار می گردد و بیشتز مجھز به تسل
در حلقه آخر ایران وارد گود می گردد، این دایره 

 .شیطانی سال ھاست که ادامه دارد

در منطقه در درجه    توسعه و رونق اقتصادی
با    اول بستگی به قیمت نفت دارد. حتی

تا سال  ١٩٧٠وجود قیمت باالی نفت از سال 
رشد و توسعه اقتصادی منطقه پایین تر  ١٩٨٥

آسیای شرقی بوده است. از نقطه نظر از 
ادغام در تجارت جھانی سھم منطقه چیزی 

% از تجارت در جھان می باشد.  ٤/٣بیش از 
صادرات عمده منطقه مواد خام و در درجه اول 
نفت وگاز است و دو سوم واردات کاالھای 

 .پیش ساخته اند

در این حال یکی از  "بلوکه شده" منطقه 
ین مناطق دنیا می خشکترین و کم آب تر

% از ساکنین دنیا زندگی  ٥باشد. در اینجا 
% درصد آب را در اختیار ١می کنند که فقط 

ھر ساکن این منطقه به  ١٩٦٣دارند. در سال 
کوبیک مترآب دسترسی داشته اکنون  ٣٠٠٠

کوبیک متر رسیده است.  ١٠٠٠چیزی کمتر از 
الزم به توصیح است که این ارقام آب میانگین 

 .در کل منطقه می باشدآن 

در کشور ھای مختلف منطقه این رقم متفاوت 
 ١٢٠است بطور مثال ھر ساکن یمنی فقط به 

 کوبیک متر آب دسترسی دارد.

  ادامه دارد

 
 

  قدرتمند  کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع

 جھانی ھستیم 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ٥٢ شماره     

  در حال اتمام است ٩٥ری تعیین مزد پرده آخر نمایش تکرا        

 پروین محمدی  

در ماه ھای آخر ھر سال مضحکه ی تالش نمایندگان سه جانبه (کارگران، کارفرمایان ودولت) درشورای عالی کار                           
 نعکس می کنند.جھت تعیین مزد سال بعد به نمایش در میآید و رسانه ھا پوشش خبری سنگینی از این تالش را م

ھرروزه، بدون دخالت و اعمال اراده میلیونھا کارگر، ھم نظریھای سه بخش شورای عالی کار که ھمگی در پائین نگه داشاتن میزان 
ن ادستمزد متفق القولند را باسخن گفتن از ارقام غیر واقعی میزان تورم وتوجیه احراز از معیار قرار دادن سبد ھزینه معیشت خانوار به عنو

  مبنای تعیین مزد به نمایش میگذارند.

باالخره به رسم وشیوه ھر ساله آخرین رقمی که از سوی این به ظاھر مذاکرات بیخاصیت(در واقع ھمفکری بر سر به قھقرا ی بیبشتر 
در روزھای پایانی اسفند  بردن کارگران) برای کارگران بیرون میآید، کماکان دستمزد ناچیز و توھین آمیز چندین برابر زیر خط فقر است که

  اعالم و بعد از سال نو برای این پیروزی شان کف میزنند که بھترین دستمزد را تعیین کرده اند.

اند که  در آخرین خبر منتشر شده از شورای عالی کار اعضای کارفرمایی با ارقام داده شده برای ھزینه سبد معیشت خانوار آشکارا گفته
به میزان یک ریال بیشتراز نرخ تورم رسمی موافقت کنند. حتی بیشرمی را به  ٩٥تند حتی با افزایش مزد سال درشرایط موجود حاضر نیس

  ھزارتومان ھم میتوانند زنده بمانند. ٤٠٠٠جایی رسانده که عنوان کرده اند کارگران با روزی 

اند تا میزان مزد را تعیین کنند و طوری به اذھان درشورای عالی کار، به زعم خودشان تمامی دوستان "شرکای اجتماعی" گردھم آمده 
عمومی القاء تصویرمیکنند که در این مملکت ھمه گروھھا و نمایندگان طبقات اجتماعی میتوانند آزادانه پای میزمذاکره بنشینندوحرفشانرا 

  بامنطق به کرسی بنشانند.

"شرکای اجتماعی" را جایگزین واژه "طبقات اجتماعی" در فرھنگ از ھمین تالش مبلغان و عوامل شورای عالی کار که می کوشند واژه 
جامعه کنند، می شود براحتی فھمید که سه طرف شورای عالی کار در خدمت چه بخشی از جامعه ھستند. اینھا با تالش برای قلم 

دنیای واقعی را تبدیل به ھم  گرفتن ضدیت منافع طبقات اجتماعی یعنی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار، می خواھند این ضدیت در
به ھمان مقیاس که کارفرما ذینفع درسرعت بخشیدن به چرخ تولید و خارج    منافعی و ھم صفی در دنیای ذھنی کنند و به کارگر بقبوالنند

ش دستمزد فشار ساختن اقتصاد از بحران است، او ھم نفع خواھد برد. در نتیجه نباید زیاد بر به اصطالح شریک اجتماعی ش برای افزای
  بیاورد.

صدای اعتراضمان به این مضحکه تحت عنوان طومار اعتراضی به  تالش چشمگیر و فراوانی از سوی ما کارگران جھت رساندن  ٩١درسال 
ین تعیین دستمزد باچھل ھزار امضاء و تجمعات مکرر در برابر وزارت کار ومجلس صورت گرفت که این فشار و حرکت و اعتراضات، صف مدافع

  اعالم کنند. ٩٢درصد بیشتر از توافقشان را برای سال  ١٠سرمایه را مجبور کرد تا رقمی 

با دستگیری و زندانی کردن سه نفر از شش نفر ھماھنگ کننده ی این طومار اعتراضی (جعفرعظیم زاده، شاپور  ٩٤و  ٩٣اما در سال 
ن دادند که کوچکترین تالشی ازطرف ما کارگران برای بھبود شرایط احسانی راد و جمیل محمدی) وصدور احکام سنگین برای آنان نشا

  زندگیمان را بر نمی تابند و حاضر نیستند از سود سرشارشان ذره ای بکاھند.

ھزارکارگر امضاکننده، جھت تعیین مزد به درستی خواستار افزایش حداقل دستمزدھا براساس تورم واقعا  ٤٠در این طومار اعتراضی 
نفره با دخالت نماینده ھای منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه  ٤مین زندگی مناسب مطابق با ھزینه معیشت یک خانوار موجود و تا

  ھا و مراکز تولیدی و خدماتی شدند.

گسترده اش اکنون جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از ھماھنگ کننده ھای این طومار اعتراضی به خاطر اعتراضات 
در جھت تأمین منافع کارگران بویژه تالشھای بی وقفه اش برای تعیین مزد واقعی، باحکم ظالمانه شش سال حبس در زندان به سرمی 

  برد.

ما کارگران بی اعتناء به نمایش ومصوبات "شرکای دولتی" و برای برخوداری از یک زندگی مناسب مطابق با استاندارھای معیشتی جھان 
  از تالش برای کسب سھم خود از ارزش عظیم مادی که درجامعه تولید می کنیم، قدمی عقب نخواھیم نشست. امروز،

  ٩٤اسفند  ١٣
 منبع: سایت اتحاد

  نیروی ...«پیروزی 
    ٣ادامه از صفحه 

  برای نیروھای اپوزیسیون، حامل پیام امیدوار کننده برای تغییر در رفتار نسبت به اپوزیسیون نیست.
شرکت در «رد مجلس شورای اسالمی نیز، ھمچنان که از جمله در بیانیه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به آن پرداخته شد: در مو

انتخابات مجلس در درجه اول با معرفی کانديداھا، ارائه لیست و برنامه و يا دفاع از لیست و کانديداھای معین، معنی پیدا 
ھای انتخاباتی، بدون اعالم برنامه  اسفند). صرف اعالم اسامی اشخاص در فھرست ٧ان پیرامون انتخابات (از متن بیانیه سازم ».می کند

اجتماعی کشور، انتظار از یک نیروی سیاسی با برنامه معین  –انتخاباتی، سابقه و عملکرد این اشخاص در جھات مختلف حیات سیاسی 
ن و یا آن فھرست انتخاباتی، انتظاری است نادرست که در صورت تمکین و پاسخ مثبت به ھا، در دفاع از ای و اعالم شده در مھمترین عرصه

ھا قرار داده و موجب اخذ تصمیمات و مواضع پوپولیستی و  ھا را در سطحی دور از جایگاه اپوزیسیونی آن این انتظار، این سازمان
  پسند، خواھد شد. عامه

د در مجلس را به فال نیک بگیریم و آن را آغاز تداوم حرکتی بدانیم که احترام به قانون، حرمت تصمیم و اراده مردم در کنار زدن نیروی مان
  انسان، آزادی بیان و قلم و وجدان را سرلوحه برنامه و عمل خود قرار داده است.

 



  
  

   ١۴ صفحه  ٥٢  شماره    

 

  سفرە خالی بازنشستگان، در آستان عید در اعتراض ب تعویق پرداخت حقوق

 !استانداری اصفھان پھن شدمقابل  فوالد اصفھان 
 

، پس از آن ک نام نگاری ھا و مراجعات بازنشستگان  در پی عدم پرداخت حقوق بازنشستگان کارخان فوالد اصفھان طی س ماە گذشت
بط بی پاسخ ماند، بازنشستگان این واحد کالن صنعتی ب ناچار برای وادار کردن مسئولین ب پرداخت حقوق س عمال توسط مسئولین ذیر

ماە گذشت شان در روز س شنب گذشت متوسل ب تجمع اعتراضی شدند. اما چون مسئولین بازھم روی سرگردان کردن بازنشستگان 
بازنشستگان ندادند، آن ھا ک ب شدت از لحاظ تامین معیشت در مضیق قرار داشتند،  را در پیش گرفتند و جواب مشخص قابل اتکایی ب

ق دوبارە امروز شنب مجبور شدند با خانوادە ھایشان ب مقابل استانداری اصفھان بروند و سفرە خالی شان را پھن کنند تا بلک از این طری
 !کنند بتوانند حقوق ھای معوقعشان را در آستان نوروز دریافت

بازنشستگان معترض در واقع چیز زیادی نمی خواھند، آنھا حقوق بازنشسگی شان را ک طی دەھا سال کار در کارخان ھر ماھ از 
حقوقشان کسر شدە و برای دوران بازنشستگی پرداخت کردەاند می خواھند. علت عدم پرداخت حقوق بازنشستگی ھر چ ک باشد ب 

 .مقصر و مسئول نیستند آنھا ربطی ندار چون آنھا

بنا ب پارەای اخبار در پی این تجمع ظاھرا مسئولین ذیربط با پرداخت حقوق معوق بازنشستگان موافقت کردەاند. ھمچنین بازنشستگان از 
ساعت عدم اطالع رسانی رسان ھا ب شذت اظھار تاسف نمودەاند. ظاھرا تنھا یک نفر از شرکت کنندگان در این تجمع ب مدت چند 

 .بازداشت و سپس آزاد شدە است
بنا بر برخی خبرھا ک توسط افراد ناظر رسیدە شعارھای نیز در جریان این تجمع اعتراضی توسط عدەای سر دادە شدە. ک صحت و سقم 

 .شان برای ما ھنوز محرز نیست

  شعار ھای تجمع کنندگان در مقابل استانداری اصفھان 

  سه ماه ازش گذشته             حقوق بازنشسته                                       و حیا نگھدارشرم          ای مدیر خرابکار

  حقوقمون کجا رفت       سی سالمون ھدر رفت                                       حق مسلم ماست  سالمت، معیشت،

  صندوق ما پوشالیه                    کار ما پوالدیه                           بازنشست آواره شد    وعده ھا پنج ساله شد، 

  آوارگان امروز                 صنعتگران دیروز                                ما را بیچاره کردن       صندوق را خالی کردن

  پرداخت باید گردد               ق سه ماھه حقو                               حق حیات داریم              ما اعتراض داریم

  پرداخت باید گردد حقوق بازنشسته                                                 

  کار   ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه

 قرار دارد
 



  
 
  

         
  

  ١۵ صفحه  ٥٢ شماره                     

از دور می بیند .   دروازه ھای شھر را
شھری آشنا .فکر می کند بیشتر از چند 

.  سالی نیست که از این شھر رفته است
تمام خیابان ھا کوچه ھا وپس کوچه ھا را 
در ذھنش مجسم می سازد. "از دروازه 
که وارد شوم به راست خواھم پیچید 
وخیابان باریکی را خواھم دید که به میدان 
گاھی کوچک منتھی می شود.با آن دکان 
ھای کوچک ودرھای چوبی آبی رنگ .آیا 
ھنوز آن چشمه از وسط میدان می 

آن سه فرشته سفید  جوشد ؟از دھان
 "سیمانی آب فوران می کند؟

حال چھره تک تک دکاندار ھا را در نظر 
با آن جلو خوان ھا و  مجسم می سازد 

متاع ھای رنگارنگشان .صدای مبھم بچه 
را از مدرسه کنار میدان می شنود 
صدائی گنگ ومبھم !که در فضا می 
چرخد، حسی از شیطنت وکودکی را در 

. حسی مبھم از روزگاری او بر می انگیزد
دور!روزگاری پیچیده در ھاله ای از نورھای 
محو با عطر وبوھای نئشه آور، با صداھا 
وتصاویری که جلو می آیند وسپس محو 

 . می شوند

قدم ھایش را تند تر می کند طپش قلبش 
نیز تند تر می گردد.از دروازه عبور می 
کند! آن طرف تنھا خیابان درازی است که 

ایت دید او کشیده شده است.با تا نھ
ساختمان ھای بلند ومردمانی که با 
عجله در حرکتند. ھیچ چھره آشنائی 
نمی بیند. سراسیمه می شود. این جا 
کجاست؟ از رھگذری می پرسد "این جا 
این دست راست خیابانی بود که به 

 "میدانی کوچک ختم می شد؟

چھره ای  رھگذر سری تکان می دھد 
اما او    بر زبان می آوردسرد! کلماتی 

 . نمی فھمد زبانی نا آشنا

این جا شھر من بود! من این جا دنیا 
آمدم!آن مدرسه با آن درختان بلند تبریزی 
چه شد؟ دوستانم! آن کوچه بن بست؟ 
آن دختران جوان؟آن ظھرھای روشن و پر 
رنگ تابستان با سایه روشن ھای بلند 
 روی دیوارھای سفید کاه گلی!چرا رنگ
ھا این قدر مات وغم انگیزند؟ ھیچ کس 
نیست ؟ چرا ھیچ کس زبانم را نمی 

 فھمد؟

در امتداد خیابان می رود .قطاری که نمی 
داند از کجا یک باره سبز شده از مقابلش 

می گذرد با سرعت خود را به دیواره خانه 
ھا می چسبا ند. خانه ای نیست تنھا 
 دیوارھای سیمانی است بدون در با پنجره
ھائی در ارتفاع بلند .از خانه ھای بدون در 
وحشت می کند. قطار دور می شود 
.خیابان محو می گردد. در مقابلش پلی 

اما ھر دو طرفش   سیمانی قرار گرفته
است. آن زیر آبی زالل و روشن در   بسته 

آب بقدری روشن است که او  جریان است.
  .از باال ماھیان رنگارنگ داخل آن را می بیند

ال شھر محو شده وسواد شھری دیگر از ح
شھری در انتھای رود ."   دور پیداست .

 "شاید شھر من آن جاست؟

از باال به درون آب می پرد آبی سبک و 
خنک که تا مغر استخوانش نفوذ می کند 
.تمام سنگ ھای کف رودخانه می 
درخشند. ماھی ھای رنگی خود را به پای 

خش! در لذت ب  او می سایند. حسی آرام 
  امتداد رود حرکت می کند .

اطراف رودخانه ھزاران پروانه در پرواز است. 
صدای وز وز زنبور ھا را می شنود و ریختن 
گلبرگ در ختان به داخل رودخانه را حس 
می کند. با کتابی بر دست گوئی در پرواز 

.درختان دیده نمی شوند اما فضا   است 
  انباشته ازگل برگ است.

دسته پسران   . دسته عطری سکر آور
در امتداد رود کتاب بر دست در حال   جوان 

قلبش ماغ می  خواندن وقدم زدنند.
کشد"آه این منم. این ناصر است. سرمد 

اصغر آن  ھم آن جاست .منصور کجاست؟
شناختم این جا ھمان  باالتر قدم می زند!

کنار رود خانه است کنار آن پل خشتی 
 .قدیمی

آخر سال نمانده   اناتاندکی بیشتر به امتح
  است. آن که کنار بستر رود دراز کشیده

حتما علی است که با خیال دختر ھمسایه 
خلوت کرده است. بھار است .ھم چنان در 
امتداد رود می رود نمی خواھد بیرون بیاید. 
لباسی بر تن ندارد بدنش غرق در گل برگ 
وشبنم ھای بھاری است .می خواھد 

!به دروازه شھری  درھوا حل شود  درآب
  دیگر رسیده است.

"آیا این شھر من است؟ آیا ھنوز درب خانه  
ھمسایه ھا ھمچنان باز است؟ حتما 
درخت زرد آلوی خانه فاطمه خانم شکوفه 
داده! آیا ھنوز زرد آلو ھای آن نصیب بچه 
ھای محله است .ھنوز عصر ھا زنان 

ھمسایه در آن کوچه بن بست فرش پھن می 
می آورند, سبزی پاک میکنند,  کنند سماور

   صحبت می کنند. بافتنی می بافند و

چقدر دلش برای گوش خواباندن به ان صحبت 
ھا تنگ شده!آن دیوار گاه گلی شکم داده با 
آن حفره عمیقش ھنوز پا بر جاست؟ آیا ھنوز 
جوان ھای پشت لب سبز کرده نامه ھای 
عاشقانه خود را در این حفره می گذارند؟ 

آیاھم چنان خوابیده بر   چه می کندعلی  
پشت بام ھمسایه منتظر آمدن دختر 

  ھمسایه به حیاط است؟ 

آیا ھنوز خاله جان با آن چشم ھای سیاه و 
زیبا آب دعا بردست با نقل ھای بیدمشک 
خود بر باالی سر بچه ھای کوچک می رود 
وعطر عاطفه اش کوچه را پر می سازد؟این 

جا می آید؟آیا از ک  صدای دف قالی بافی
مادرم باز درتنھائی رویا ھای خود را در فرش 

 شکارگاه می بافد؟

رویای عشقی ناکام که در باغی نطفه بست  
و ھرگز بر زبان نیامد. نه! نه! در این ھوا حتما 
آن چادر نازک را بر روی خود کشیده زیر آن 
چھار دری مشرف به حیاط در خواب است! 

. قادر به در آمدن جریان رود سریع تر می شود
 .از رودخانه نیست

  از کنار شھری که فکر می کند شھر اوست
عبور می کند .دور تر و دورتر می گردد. ھمه 
این ھا یک رویاست. دیگر کوچه ای نیست 

عشق     درب ھیچ خانه ای گشوده نیست .
لطافت خود را ازدست داده است .کودکان در 

ایش کوچه بازی نمی کنند و زنی با آب دع
برای سالمتی بچه ھا به در خانه ھا نمی رود 
.شب ھنگام فقیران را در خانه اش جای نمی 
دھد . صدای دف مادر و شکار گاھش دیر 

  خاموش شده. گاھی است 

قلب ھمیشه عاشق علی از حرکت ایستاده  
است .درخت زرد آلوی فاطمه خانم خشگ 
شده و زنی به این نام از خاطره ھا رفته 

دوستانت که برای رویاھایشان می است. آن 
جنگیدند! در گورستانی بی نام نشان در خاک 
خفته اند!بیھوده به دنبالشان می گردی فریاد 
نزن!از کدام دوره سخن می گوئی؟ از دھانه 
رود به داخل دریائی که انتھای آن دیده نمی 
شود پرتاب می گردد .دست وپا می زند او 

 !شناگر خوبی نیست

  

 

  شھری در رویا

 ا. محققی
 

 کنیم تالش متحداً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«
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  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    ی:شماره حساب بانک 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33  آدرس تماس با پست الکترونیک    : karrooznamehi@gmail.com 

  ١٢٣بولتن کارگری شماره 
  

  تعامل با کار فرمایان،   -ھفته  تحلیل

  با کارگران  ضدیت
  

  (بخش –کار اجباری   -از تجربه دیگران

  المللی ) کنفدراسیون بینھشتم 

  ٢٠٠٨مه  –ھای صنفی  اتحادیه 

  – اخبار خارجی

  : غربی رود اردنی  کرانه -اسراییل  

ی  پس از ترک کرانه »سودااستریم«
  غربی 

  اخراج کرد اش را کارگران فلسطینی

  زنان به زحمت از معادل نیم  :بریتانیا

  بازنشستگی مردان برخوردارند

حمایت از کارگران مھاجر سازمان ملل: 
  به سود اقتصاد کشورھای میزبان است

 ٢٠٠ھای  حقوق کارگران ایران:
 !ھزارتومانی در دفاتر شیک

  زاده، فعال  ھنام ابراھیمب ھا: اطالعیه

  کارگری ومدافع حقوق کودکان به 

  بیمارستان انتقال داده شد 

ترین  کارگران زن، ارزانصدای کارگر: 

   نیروی کار کشور

www.kar-online.com 

  سخن مشترک ما ...
  ١٠ادامه از صفحه 

آیا داغ کردن رقابت در کادر مجلس 
خبرگان، خود نوعی تمکین به این نیست 

تداوم والیت و نصب ولی فقیه دیگر که 
توسط ھمین مجلس را می پذیریم و به 
والیت تن می دھیم؟ آخر مگر قرار نیست 
که ما تحول خواھان، اختالفات درون 
حکومتی را فقط از زاویه جمھوریت و 
والیت رصد کنیم و نه که خود را در کادر 
بازی "کدام نوع از والیت" گرفتار بسازیم؟ 

ان، پس تکلیف احساس و در این می
مسئولیت نسبت به خطر تخلیه روحیه 

ھا چه  اعتراضی مردم و خطر سرخوردگی
ایی ھم که  می شود؟ آیا نباید لحظه

شده بر این واقعیت درنگ داشت که 
جنبش رای می توانسته خود را در ندادن 
رای نیز نشان بدھد؟ و در آن صورت، آیا 

د که ھای اعتدال و اصالح نبودن این جریان
می بایست بر سر پیوستن به تحول یا 

  حفظ وضع موجود تصمیم بگیرند؟

ما بر آنیم که سطح جنبش مطرح است  
و مھم، اما برای سقف جنبش اھمیت 
بمراتب بیشتری قایل ھستیم. کاستن از 
ارتفاع ھدف و تن دادن به ھر بازی زیر نام 
مصالح سیاسی، طبعاً خطر وانھادن 

دارد؛ باید  ھمراه  ھویت سیاسی را
ھشیار بود و ھمدیگر را ھشدار داد. ما 
بھره گیری شھروندان از منافذ موجود در 
جمھوری اسالمی را ھم می فھمیم، 

کنیم.دز  ھم می پذیریم و ھم تایید می
ھمانحال اما تخلیه نقطه ثقل ایستادگی 
علیه نظام فقاھتی از سوی اپوزیسیون 
متحزب سکوالر دمکرات خشونت پرھیز 

تھی کردن جنبش شھروندی از ھدف را، 
  و چشم انداز استراتژیک می شناسیم.

تفاوت تاکتیک اما، نباید ما را تقسیم 
  کند!

در این دو انتخابات، نیروی دمکرات 
سکوالر بر سر شرکت یا عدم شرکت 
تقسیم شد. این موضوع ھر اندازه ھم 
که جای درنگ داشته باشد، اما نمی 

شترک ما سایه تواند و نباید بر مبارزه م
انداز شود! نه در صمیمیت، دلسوزی و 
احساس مسئولیت ھیچیک از این دو 

جایز است و نه در  ایی تردید شاخه ذره
تعلق آنھا به درخت استراتژی تحول می 

  توان کمترین شکی داشت.

این، مقدمتاً و اساساً تناقض نھفته در  
ھای  عینیت موجود است که موجد تفاوت

. در این میان اما مھم، راھکاری می شود
فھم این نکته است که وحدت استراتژیک 
ما نباید تحت الشعاع اختالفات تاکتیکی 
مان قرار بگیرد. مھم آنست که تعلق ھر 
دو این رویکردھای راھکاری به روند 
مشترک و واحد گذار کشور از نظام 

والیی، از نظرھا دور نماند. زیانبارترین 
یون، صف بندی برخورد سیاسی در اپوزیس

بر اساس تاکتیک است. رویکردی که، 
متاسفانه وجود دارد و شاھدیم که چنین 
روشی از ھر دو قطب افراط، ھم از طرف 
مدافعان سرنگونی قھرآمیز حکومت و ھم 
از سوی اصالح طلبان حکومتی سعی در 
تحمیل خود بر ما دارد. طبیعی ترین امر در 
 سیاست، بروز اختالفات راھکاری است

ھا، و در شرایط بس بغرنج  بین ھم راھبرد
ایران تحت سلطه جمھوری اسالمی، 
گھگاه حتی شاھد بروز زوایایی در مشی 
سیاسی بین ھمسویان در امر برنامه را 

ایی که، قبل از ھرچیز با گذر از  نیز؛ برنامه
جمھوری اسالمی به دمکراسی تعریف 

  پذیر است.

آنکه تقسیم ما را می خواھد، درست 
مانی است که برای کنار زدنش، ھمه ما ھ

را به بودن در کنار ھمدیگر نیاز است! بحث 
ھا را باید ادامه داد در جھت ھم اندیشی 
سیاسی برای تحقق استراتژی تحول 

ھای مقتضی و با حفظ  طلبانه با تاکتیک
وحدت در برنامه و استراتژی گذر از رژیم 

  والیی.

  و اما اکنون!

جنبش مطالباتی در  حال اما، می باید که
جامعه را با انرژی و جوشش بیشتری پی 
گرفت. می توان و باید که با ھمراھی و 
ھمکاری معترضین بر خاسته از دل موج 
رای سلبی و نیروی عدم شرکت ھدفمند، 

ھای  این خیزش عمومی را با خواست
ایی گره زد. بیاد داشته باشیم و از  برنامه

، ما اکثریت تجربه زنده اخیر بیاموزیم که
ایم علیه اقلیت قدرت مدار. پس ما  جامعه

مشترکاً می باید که نمایندگان منتخب 
مجلس شورای اسالمی بر بستر رای 

ھای مشخص،  سلبی را در برابر خواست
  وادار به پاسخگویی بنماییم. 

ھفت اسفند را نه پایان که آغازی بدانیم 
  عقب نشاندن باز ھم بیشتر  برای انزوا و

گاه والیت فقیه. به ھیچ فراخوانی که دست
آشتی جامعه با والیت را ندا می دھد، 
تمکین نکنیم. بدانیم که تا فشار اجتماعی 
در میان نباشد دستگاه والیت عقب نخواھد 
نشست. می دانیم ولی بیشتر بدانیم که 
تا والیت عقب ننشیند و سلطه و موجودیت 
 آن پایان نیابد، از آزادی و رھایی خبری
نیست. به ھمگان و ھمدیگر بگوییم که 

ایی بیش ندانند؛  مقطع انتخاباتی را لحظه
در عوض اما جنبش مطالباتی را روندی 
مداوم بخوانند. متحداً بر وحدت استراتژیک 

   ھمین را ھم پاس بداریم.  بمانیم و 
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